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NOORD-GRONINGEN - Het Hogeland gaat haar burgers
beter informeren over het bermbeleid van de gemeente.
Daarnaast gaat men in overleg met boerenkoepel LTO
over de bermen. In het nieuw op te stellen Groenbeleids-
plan zal Het Hogeland aandacht besteden aan het (ecolo-
gisch) maaien van bermen door zowel de gemeente als
door particulieren. Dat heeft het college van burgemees-
ter en wethouders geantwoord op vragen van PvdA-
raadslid Janny Klei uit Hefswal.

Volgens Klei is dit jaar niet hele-
maal goed gegaan met het ge-
meentelijk bermmaaibeleid. ,,In
mei en juni worden, onder meer
uit oogpunt van verkeersveilig-
heid, de eerste meter langs ge-
meentelijk wegen gemaaid. In au-
gustus worden vervolgens de ber-
men helemaal gemaaid. Zo hebben
wij het met elkaar afgesproken.
Onze fractie vindt deze werkwijze
belangrijk omdat een niet gemaai-
de berm dekking, voedsel en een
voortplantingsgebied biedt voor
vlinders, bijen en andere dieren.

Geheel in tegenspraak met dit be-
leid troffen we in mei meerdere
volledig gemaaide bermen aan.
Dat was onder meer het geval
langs de Zwarteweg en Wester-
hornseweg in Usquert en langs de
Smitsweg en een deel van de Hefs-
walsterweg in Uithuizermeeden’’,
aldus de politica. Klei vraagt zich
af hoe dat kan.
Volgens wethouder Harmannus
Blok zijn de bermen aan de Wes-
terhornseweg en de Smitsweg ge-
maaid door particulieren. ,,Bij de
Zwarteweg gaat het om een bouw-
kavel die drie à vier keer per jaar
gemaaid wordt om het perceel
toonbaar te houden.’’
Volgens Blok worden door de hele
gemeente bermen ongevraagd
door particulieren gemaaid. ,,Dat
gebeurt vaak buiten de reguliere
werktijden, in de avond of in het
weekend. Met sommige particulie-
ren zijn afspraken gemaakt over
het zelf maaien van bermen. Deze
mensen houden zich veelal aan on-
ze beleidslijn. Handhavend optre-
den naar ongevraagde particuliere
maaiers is voor ons niet haalbaar.
Deze mensen zijn nauwelijks te
acherhalen. Waar we constateren

dat er door onze mensen breder
wordt gemaaid dan is afgesproken,
spreken we deze medewerkers
hier uiteraard op aan.’’
Volgens Klei is het raadzaam de in-
woners, en dus ook de boeren,

jaarlijks te wijzen op het belang
van ecologisch bermbeheer en wat
daarover de afspraken zijn in het
Hogeland. Het college van burge-
meester en wethouders deelt deze
mening dus.

Janny Klei.

Lopsters 70 jaar getrouwd
LOPPERSUM - Menno Norden (1923, Lopper-
sum) en Aaltje Norden-Kooi (1927, Uithuizer-
meeden) uit Loppersum hebben vrijdag hun ze-
ventigjarig huwelijksjubileum gevierd. Namens
het gemeentebestuur kwam burgemeester Hans
Engels het platina-paar feliciteren. Het echtpaar

Norden heeft twee zoons en een dochter, vijf
kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Ze
wonen al hun hele leven in Loppersum en doen
dat nog steeds zelfstandig. Het echtpaar had tot
1986 een bakkerszaak aan de Singelweg. 

De bomen doen het goed op de nieuwe locatie langs het Reitdiep (foto: provincie Groningen).

Fruitbomen verhuizen van
Bedum naar Roodehaan
NOORD-GRONINGEN - Veer-
tien appel- en perenbomen, die
moesten wijken bij de aanleg
van de nieuwe rondweg om Be-
dum, zijn met succes naar
Roodehaan (Het Hogeland)
verhuisd.

De dertig jaar oude bomen zijn
zorgvuldig gesnoeid, uitgegraven
en transportklaar gemaakt. Daar-
na zijn ze op een kar vervoerd en
vervolgens herplant in de buurt-
schap aan het Reitdiep.
Voordat de bomen in Roodehaan
de grond in gingen, is de grond
voorbewerkt en licht bemest. Zo
kunnen de bomen goed wortelen.
Omdat de bodem in zowel Bedum
als Roodehaan vooral uit voedza-
me kleigrond bestaat, viel de ‘ver-
plantingshock’ mee. De appel- en

perenbomen hebben het in Roode-
haan goed naar hun zin. Ze hebben
gebloeid in het voorjaar en geven
nu de eerste vruchten af. 
Vanuit het beleidskader duur-
zaamheid is het herplanten van bo-
men een trend die de provincie wil

doorzetten. Met de juiste voorbe-
reiding en goede connecties, bij-
voorbeeld met groenaannemers, is
herplanten een relatief goedkope
oplossing. Herplanten leidt ook tot
meer begrip van de omgeving, dan
wanneer bomen gekapt worden.

Linda Visser gaat het nu
voor Lokaal Sociaal doen
NOORD-GRONINGEN - Linda
Visser uit Kantens, raadslid in
Het Hogeland, gaat de geschie-
denisboeken in als een politica
die in een tijdsbestek van een
paar maanden namens drie
partijen in de gemeenteraad
heeft gezeten. 
Ze begon als vertegenwoordiger
van de SP, ging daarna na geruzie
binnen de lokale afdeling verder
als Fractie Visser en vertegen-
woordigt na de zomervakantie de
nieuwe partij Lokaal Sociaal. 
Sociaal, groen en lokaal zijn de
speerpunten van de partij, die
wordt gevormd door SP-leden die
zich niet meer konden vinden in de
koers van de afdeling Het Hoge-
land en dus opstapten. Jan Dresmé
uit Pieterburen is voorzitter van
Lokaal So ciaal. Hij bekleedde de-
zelfde functie bij SP Het Hoge-
land. ,,Wij zijn een groep inwoners
die er van overtuigd is zelf het ver-
schil te kunnen maken. Het ver-
schil tussen een wereld waarbij

het ieder voor zich is en waar onze
leefomgeving ten prooi valt aan
ongebreidelde hebzucht. Of een
wereld waarin we voor elkaar zor-
gen, trots zijn op onze leefwereld,
op alles wat er groeit en bloeit in
de natuur en tussen mensen. Wij
zien ons dan ook niet zozeer als
partij, maar als een beweging’’, al-
dus Dresmé.

Linda Visser. 

Politie zoekt
bestuurder
van VW Golf
UITHUIZEN - De politie is op zoek
naar de bestuurder van een zwarte
Volkswagen Golf type 4. 
De man is gistermiddag omstreeks
drie uur op de N361 tussen Uithui-
zen en Uithuizermeeden uit de
bocht gevlogen en heeft daarbij
een lantaarnpaal geraakt. De Golf
heeft hierbij schade aan de hele
rechterkant opgelopen. Ook de
beide zijruiten lagen er uit. In de
auto zaten twee mannen, waarvan
er een een petje droeg. Mensen
die meer over de aanrijding kun-
nen vertellen, kunnen bellen met
0900-8844.

Weer een beving
STARTENHUIZEN - In de nacht
van zaterdag op zondag heeft
zich rond vijf over vier wederom
een aardbeving voorgedaan in
Noord-Groningen. Enkele minu-
ten later volgde een naschok.
Het epicentrum lag deze keer
bij Startenhuizen.
De beving had volgens het KN-
MI een kracht van 2.3 op de
schaal van Richter. De naschok
had een score van 0.9. Het was
de derde grote beving in vijf da-
gen tijd in de provincie Gronin-
gen. De zwaarste had een kracht
van 2.7 en had dinsdag Lopper-
sum als epicentrum. De andere
was bij Hellum (1.8). Veel men-
sen werden in de vroege zondag-
morgen wakker van de beving.
Het ging onder meer om inwo-
ners van Middelstum, Lopper-
sum en ‘t Zandt.Al ruim 800 meldingen

na beving Loppersum
LOPPERSUM - Het Instituut
Mijnbouwschade Groningen
(IMG) heeft tot vrijdagmiddag
vier uur al 833 schademeldin-
gen ontvangen na de aardbe-
ving bij Loppersum.

De beving vond dinsdag aan het
eind van de middag plaats en had
een kracht van 2.7 op de schaal
van Richter.
Uit de directe omgeving van Lop-
persum kwamen 89 meldingen.
Het gaat dan om meldingen uit
een gebied met een straal van 5
kilometer rond het epicentrum.
Dit betekent dat er bijna tweeder-
de meer meldingen gedaan zijn

dan op hetzelfde moment vorige
week, toen er 517 meldingen wa-
ren. De kleinere beving bij Sidde-
buren (kracht 1,8), die donderdag-
morgen heeft plaatstevonden,
lijkt nauwelijks bijgedragen te
hebben aan de extra schademel-
dingen.

Het aantal meldingen van acuut
onveilige situaties is gestegen naar
11. Twee van deze meldingen wer-
den beoordeeld als gegrond. Eén
melding kwam van een locatie
ruim 40 kilometer buiten het epi-
centrum, de tweede lag op circa 20
kilometer. Er zijn maatregelen ge-
troffen om de veiligheid te garan-
deren.

Groninger Gasberaad wil
crisisaanpak bij versterking
NOORD-GRONINGEN - Het
Groninger Gasberaad (GGB)
wil dat er een crisisaanpak
wordt gevolgd als het gaat om
de versterking van woningen
in het Groninger aardbevings-
gebied. De organisatie pleit
hiervoor naar aanleiding van
de aardbeving met een kracht
van 2.7 van dinsdag bij Lop-
persum.

,,Een crisisaanpak betekent dat
we de komende vijf jaar zoveel
mogelijk huizen, zo snel mogelijk
verstevigen en herstellen. Zon-
der tijd en geld kwijt te zijn aan
causaliteitsonderzoek of normbe-
rekeningen’’, aldus de belangen-
organisatie. 

Het GGB vindt dat woningeige-
naren gelegenheid moeten krij-
gen om zelf initiatief te nemen.
Iedere inwoner die zelf met zijn
aannemer of constructeur een
plan voor versterking of herstel
wil maken, moet die ruimte krij-
gen, zo vindt men.
Duidelijk is dat de bevingen in
Groningen voorlopig zullen aan-
houden, ook als de gaswinning
wordt teruggebracht en gestopt.

Deskundigen zijn het hierover
eens. GBB: ,,Dat betekent nog
heel veel schade. Nieuwe en her-
halingsschade. Dat doet wat met
de staat van de woningen en mis-
schien nog wel meer met de be-
woners. Hoe vaak kun je ‘weer
opnieuw’ beginnen? Hoe lang
houd je dat vol? Langzaam maar
zeker worden gedupeerden ges-
loopt. Immateriële schadevergoe-
ding zal dat niet verhelpen. Ook
de veiligheid wordt er niet groter
op. Elke beving is een aanslag op
een constructie, snel handelen is
geboden. Maar we zitten gevan-
gen in normen, modellen, proces-
stappen en organisaties’’, aldus
de kritiek.

Men vindt het tijd voor een cri-
sisaanpak, waarbij ‘reguliere pro-
cedures en regels overboord wor-
den gezet’. ,,En ja, dan weten we
niet zeker of alle herstelde scha-
de wel door de gaswinning werd
veroorzaakt. En ja, we weten ook
niet zeker of het verstevigde huis
wel een normberekening zou ha-
len. Maar we weten wel zeker dat
we bezig zijn met het oplossen
van problemen, met het gebied
veiliger maken en de bewoners
te ontzorgen’’, zo stelt het GGB.

NCG geeft vergoeding voor
zelf regelen van huisvesting
NOORD-GRONINGEN - Men-
sen die hun huis moeten verla-
ten vanwege herstel van aard-
bevingsschade of sloop en
nieuwbouw en zelf huisvesting
regelen, kunnen een vergoe-
ding krijgen van de Nationaal
Coördinator Groningen (NCG).

Het gaat hierbij om een bedrag
van 1400 euro netto per maand per
woning (inclusief btw). De voor-
waarde voor het ontvangen van de
vergoeding is dat de eigenaar te-

vens bewoner van het pand is en
dat de te versterken/te slopen wo-
ning leeg en verlaten is tijdens de
werkzaamheden.   
Woningeigenaren kunnen de tijde-
lijke huisvesting op verschillende
manieren invullen. Bijvoorbeeld
door een (vakantie)woning te hu-
ren, zelf een woonunit op eigen erf
te plaatsen of te logeren bij familie
of vrienden. In alle gevallen ont-
vangen woningeigenaren de ver-
goeding van 1400 euro per maand.
Woningeigenaren die een unit op
eigen erf willen plaatsen, moeten
dit afstemmen met de gemeente
en hun aannemer. 
Woningeigenaren krijgen het be-
drag voor de gehele periode in één
keer uitgekeerd op basis van de
geplande duur van de werkzaam-
heden aan hun huis. Lopen de
werkzaamheden uit, dan keert
NCG in overleg een aanvullende
vergoeding uit.
De keuze voor het zelf regelen van
tijdelijke huisvesting is niet vrij-
blijvend. Woningeigenaren die
hebben aangegeven de tijdelijke
huisvesting zelf te regelen, neemt
NCG niet meer mee in de planning
voor tijdelijke huisvesting. De be-
wonersbegeleiders van NCG zullen
tijdig inventariseren wie er wel en
niet zelf voor tijdelijke huisvesting
wil zorgen. Ook met vragen kun-
nen woningeigenaren terecht bij
hun bewonersbegeleider.

Versterking van
dorpshuis klaar
GARRELSWEER - De verster-
kingsoperatie van dorpshuis Weer-
sterheem in Garrelsweer is afge-
rond. De klus heeft vijf maanden
in beslag genomen. De werkzaam-
heden vonden aan de binnenkant
van het pand plaats en daardoor
was er weinig overlast voor omwo-
nenden. Zodra het kan, organi-
seert het dorpsbestuur een open
dag en kunnen de inwoners het
versterkte dorpshuis bekijken.

Waddentribune bij
Hoek van de Bant
LAUWERSOOG - Bij de Hoek
van de Bant, aan de Friese kant
van het Lauwersmeer, is on-
langs de bouw van een wadden-
tribune gestart. 

De tribune komt aan de Wadden-
zeekant van de zeedijk en biedt als
hij klaar is een fraai uitzicht over
dit stuk Werelderfgoed. De aanleg
van de tribune wordt meegenomen
in de dijkversterking die Wetters-

kip Fryslân op dit moment uit-
voert. De Waddentribune is onder-
deel van het project Rondje Lau-
wers meer. Deze 43 kilometer wan-
del- en fietsroute rond het Lauwer-
smeer wordt verbeterd zodat be-
zoekers er de natuur straks nog be-
ter kunnen beleven. Overheden,
Staatsbosbeheer en het het Wad-
denfonds investeren ruim 3 mil-
joen euro in de route. Als alles vol-
gens plan verloopt, moet het pro-
ject volgend jaar afgerond zijn.
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Pomp elke 2 maanden je autobanden op

‘Goed voor je veiligheid, je portemonnee en het milieu’
Miljoenen Nederlanders rijden met te zachte autobanden; meer dan 60 procent 

van de automobilisten. ‘Dat brengt hun eigen veiligheid in gevaar én die van 

andere weggebruikers’, zegt Marieke Reisinger van Milieu Centraal. ‘Rijden met 

opgepompte banden is daarnaast goedkoper. En het scheelt ontzettend veel CO
2
-

uitstoot.’

Hoe het komt dat zachte banden 

onveiliger zijn? Marieke: ‘Je hebt 

daarmee minder 

grip op de weg 

en een slechtere 

wegligging. Daar 

kun je eerder in 

een slip komen 

en heb je een langere remweg. 

Bovendien loop je met zachte banden 

meer risico op een klapband.’

Zachte banden? Duur rijden!
Als je met zachte banden rijdt, heb 

je meer brandstof nodig. ‘Dat kost 

je geld’, zegt Marieke. ‘Al snel 60 

euro per jaar! Ook slijten zachte 

banden sneller.’ Als iedereen op 

harde banden zou rijden, scheelt 

dat bovendien per 

jaar 400 miljoen kilo 

CO
2
-uitstoot. ‘Net 

zoveel als de jaarlijkse 

uitstoot van alle 

huishoudens in een 

gemeente als Midden-Delfland.’

Band oppompen is zo gepiept
Het valt Marieke op dat veel 

mensen denken dat het oppompen 

van autobanden heel lastig is. ‘Maar 

dat valt reuze mee. Je kunt dat heel 

snel en makkelijk doen; het is zo 

gepiept!’

Meer weten? 

Deze pagina wordt je aangeboden 

door voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal.

Lees hier meer over hun werk: 

milieucentraal.nl

‘Rijden met zachte 

banden kost al snel

60 euro per jaar’

HANDIGE TIPS
* Pomp elke twee maanden je autobanden op. Alle banden lopen langzaam 

leeg. Ook als je auto stilstaat of weinig kilometers maakt.

* Houd je aan de adviesspanning. Maar: beter te hard opgepompt dan te zacht. 

Te harde banden kunnen niet klappen. Te zachte wel.

* Wacht niet tot je dit lampje op je dashboard ziet branden. Dat lampje gaat 

pas aan als een band veel en veel te zacht is (of zelfs lek).

Meer tips? Ga naar milieucentraal.nl/bandenspanning

Mark van Egmond rijdt al zeker 30 jaar auto. Bijna altijd met te zachte banden. 

‘Ik wist niet dat je ze elke twee maanden moet oppompen om ze op spanning te 

houden. Laat staan hoe gevaarlijk het is om dit níet te doen.’

‘Ik had geen idee dat dit nodig was’
De slimme
bandenpomp 
* is gratis

* berekent zelf de adviesspanning 

voor jouw bandenmaat en 

belading

* waarschuwt bij een mogelijk 

lekke band

Is er een slimme bandenpomp bij jou 
in de buurt?

Check het op bandenpomp.nl

‘Je autobanden oppompen is zo gepiept!’

Hoe pomp je je banden op?
1. Vind een bandenpomp. 

Bijvoorbeeld bij een benzinestation of wasstraat. Pompen kost hier 50 

cent. Of misschien staat er bij jou in de buurt een slimme bandenpomp. 

Deze is gratis!

2. Pak de tabel erbij. 
De adviesspanning voor jouw voor- en achterbanden staat in een tabel. 

Die vind je in het instructieboekje, aan de binnenkant van je portier of aan 

de binnenkant van de tankdop. 

3. Check je bandenmaat en belasting. 
De maat van je voor- en achterbanden vind je op de zijkant van die banden. 

De belading is jouw inschatting van hoe zwaar je auto de komende twee 

maanden beladen zal zijn. 

4. Bepaal of 0,3 bar extra nodig is. 
Heb je meer dan 5 kilometer of langer dan een kwartier gereden? Dan zijn 

je banden warm en moet je 0,3 bar optellen bij de adviesspanning voor 

elke band. 

5. Gebruik de pomp. 
Als je de bandenpomp hebt ingesteld op de juiste spanning, zet je de pomp 

op het ventiel van je band. Zodra je een piepje hoort, ben je klaar en kun je 

de volgende band oppompen! 

Meer weten? Ga naar milieucentraal.nl/bandenspanning

Mark staat daar niet alleen in. Heel veel 

Nederlanders weten niet dat ze met te 

zachte banden rijden. En ook niet dat ze 

hierdoor meer risico lopen op slippen, 

klapbanden en een lange remweg. Mark: 

‘Je wilt als automobilist dat iedereen 

op de weg net zo veilig rijdt als jij. Sinds 

kort weet ik dat het tweemaandelijks op-

pompen van autobanden daar belangrijk 

voor is. Nog los van het feit dat het geld 

en milieuschade scheelt. Ik had geen 

idee dat het nodig was, maar mijn zoon 

stuurde me er een filmpje over door. 

Die heb ik zelf ook al naar twee mensen 

doorgestuurd!’

Bekijk het filmpje op:

milieucentraal.nl/bandenspanning

Harde feiten over zachte banden
Met zachte banden heb je meer kans op een klapband. Het constant indrukken 

van de ‘wangen’ van de band geeft wrijving waardoor de lucht in zachte banden heel 

erg warm kan worden. De band kan dan uiteindelijk klappen. Te hard opgepompte 

banden veroorzaken geen klapband.

60 euro per jaar extra kwijt aan brandstof en 

slijtage van je banden.

40 kilo CO
2
 extra per jaar uit.

Nog geen zandsuppletie
voor Schiermonnikoog
SCHIERMONNIKOOG - Rijks-
waterstaat zal voorlopig nog
geen zandsuppletie uitvoeren
op Schiermonnikoog. Vorig jaar
werd ook besloten om de sup-
pletie uit te stellen.
De noordwestkust van het Wad-
deneiland erodeert tussen strand-
paal 3 en 5 al circa 20 jaar. Daar-

door is het strand tot 400 meter
smaller geworden. Rijkswaterstaat
verwacht dat deze ontwikkeling
doorgaat en wilde daarom een
zandsuppletie uitvoeren. Na over-
leg met overheden en natuurorga-
nisaties is besloten om deze na-
tuurlijke ontwikkeling van de kust
vooralsnog zijn gang te laten gaan. 
Over een jaar wordt de situatie op-
nieuw bekeken. Dan worden nieu-
we afspraken gemaakt over het on-
derhoud van de kust van Schier-
monnikoog. De ambitie van Rijks-
waterstaat is daarbij om de natuur-
lijke dynamiek van de kustlijn zo-
veel mogelijk de ruimte te geven.
Uiteraard mogen daarbij geen risi-
co’s ontstaan voor de bescherming
tegen overstroming. Rijkswaters-
taat benadrukt dat op termijn een
zandsuppletie alsnog nodig kan
zijn om het eiland te beschermen.
Om de Waddeneilanden te be-
schermen tegen de zee versterkt
Rijkswaterstaat sinds de jaren ne-
gentig de eilandkusten met zand
uit de Noordzee. Dit gebeurt op
plekken waar aanhoudend erosie
optreedt en de waterveiligheid in
het geding is.

Werkzaamheden
aan N361 liggen
goed op schema
SAUWERD - De werkzaamheden
aan de Provincialeweg N361 verlo-
pen goed. Dat meldt de provincie.
De afgelopen twee weken was de
weg afgesloten van de Munnike-
weg bij Adorp tot het centrum van
Sauwerd. Vandaag is de tweede fa-
se gestart. Dan is de weg dicht van
het centrum van Sauwerd tot de
komgrens met Winsum. Er wordt
tot en met 16 augustus aan de weg
gewerkt. De noordwestkust van Schiermonnikoog wordt steeds smaller (foto Rijkswaterstaat).
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Tijdcapsule markeert start
nieuwbouw Westeremden

Meisters 65 jaar getrouwd
UITHUIZERMEEDEN - Ber-
nard Juk (1928) en Gretha Juk-
Sikkema (1931) uit Uithuizer-
meeden hebben vandaag hun
65-jarig huwelijksjubileum ge-
vierd. Het huwelijk werd in
1955 voltrokken in het gemeen-
tehuis van Warffum door bur-
gemeester Molly Geertsema. 

De datum werd destijds niet zo -
maar gekozen, het was namelijk
ook de verjaardag van de bruid. 
Bernard Juk is afkomstig uit Uit-
huizen. Hij was de oudste uit een
gezin van vier kinderen, allemaal
jongens. Zijn vader was kapper
aan de Schoolstraat in Uithuizen.
Twee van zijn broers werden later
ook kapper, de een in Uithuizen en
de ander in Haren. Na de middel-
bare school en het vervullen van
de militaire dienstplicht werkte
Juk van 1951 tot 1954 bij de Amro-
bank in Amsterdam om vervolgens
terug te keren naar het Hogeland.
Hij ging werken als boekhouder
bij houthandel Ubbens in Uithui-
zermeeden. Hij bleef bij dit bedrijf

werken tot aan zijn pensionering
op 1 december 1988. 
Gretha Sikkema is in Warffum ge-
boren als jongste dochter in een
gezin van een jongen en vier meis-
jes. Haar vader Karel Sikkema was
huisschilder in Warffum. Na de la-
gere school volgde zij een oplei-
ding in Groningen aan de Nijver-
heidsschool. Vervolgens ging zij
werken in de bakkerszaak van
haar zus en zwager in Groningen.
Hier stond zij in de winkel en deed
zij werkzaamheden in de huishou-
ding. Toen haar oudste zoon werd
geboren, stopte zij met werken.
Dat was de norm in de jaren vijftig
van de vorige eeuw.  
Het stel ontmoette elkaar op pink-
stermaandag 1948. Bernard Juk
ging op die dag met een groepje
jongens uit Uithuizen op de fiets
naar het Paterswoldsemeer. Gret-
ha Sikkema deed hetzelfde met
een groepje vriendinnen. Veel jon-
geren deden dat in die tijd. In Pa-
terswolde werd een roeibootje ge-
huurd en de jongelui gingen naar
een van de eilandjes in het meer
om te verpozen. Hier sloeg de vonkHet diamanten paar Juk-Sikkema en wethouder Mariëtte de Visser.

over en die is nooit weer uitge-
gaan. Wat de verkerings tijd ge-
makkelijk maakte, was dat Ber-
nard Juk in Warffum de Rijks HBS
bezocht. 

Het echtpaar Juk-Sikkema heeft
vier getrouwde kinderen en 10
kleinkinderen. De eerste maanden
van hun huwelijk woonden ze in
bij de ouders van Gretha Sikkema
aan de Torenweg in Warffum. In
villa Vriezenstein werd hun oudste
zoon geboren. In 1957 vertrokken
ze naar een nieuwbouwwoning aan
de Hoofdstraat in Uithuizermee-
den. Hier werden hun overige drie
kinderen geboren. Sinds een paar
jaar woont de familie Juk in zorg-
centrum De Mieden.

WESTEREMDEN - Het startsein voor de bouw van een
nieuw dorpshuis in Westeremden is donderdagmiddag
gemarkeerd met het plaatsen van een tijdcapsule. Als de
bouwklus geklaard is, beschikt Westeremden over een
dorpshuis dat helemaal klaar is voor de toekomst.

Het voorhuis wordt ingrijpend ver-
bouwd en achter het voorhuis ver-
schijnt een nieuwe grote zaal. De
versterkingsoperatie vanwege de
aardbevingen vormt de aanleiding
voor de bouwwerkzaamheden. Bij
de feestelijke start was niet alleen

een delegatie van Stichting Ons
Dorpshuis Westeremden aanwezig,
maar ook van bouw- en timmerbe-
drijf Boer uit Middelstum, de Wes-
teremder architect Geir Eide van
Ontwerp Station Loppersum, wet-
houder Pier Prins van de gemeen-
te Loppersum en andere genodig-
den. 

Tijdcapsule
De afgelopen maand hebben inwo-
ners van Westeremden brieven,
voorwerpen en tekeningen bijel-
kaar gebracht met berichten voor
de toekomst. Deze voorwerpen
worden in een verzegelde koker in
de nieuwbouw verborgen voor de
toekomstige vinders. Deze koker is
door niemand minder dan abt Emo
van Bloemhof, de illustere Gronin-
ger geleerde en oud schoolmeester
van Westeremden, en zijn broeder
Addo samen met het dorpshuisbe-
stuur verzegeld. Vanwege de coro-
namaatregelen vond dit in klein
gezelschap plaats. Van de ceremo-
nie is een film gemaakt die bij de
feestelijke start van de bouw ge-
toond werd en ook te zien is op de
dorpswebsite.
Het bestuur van Ons Dorpshuis
heeft veel moeite gedaan om de in-
grijpende verbouwing van het
dorpshuis mogelijk te maken. Er
zijn verscheidene fondsen aange-
sproken en diverse subsidies en
donaties binnengehaald. De voor-
naamste geldverstrekkers zijn de
gemeente Loppersum, de provin-
cie, het VSB-fonds, het Oranje-

De Bokalift 1 arriveert met zijn bijzondere lading in de Eemshaven (foto: Mariska Burema).

Bert Schudde, Ciska Oldenhuis, Mieke Bartelds en Bennie Bolwijn (vanaf links) bekijken de ma-
quette.

Kraanschip Bokalift 1 doet
voor het eerst Eemshaven aan

EEMSHAVEN -  Het kraanschip
Bokalift 1 is vorige week voor
het eerst in de Eemshaven af-
gemeerd. 

Maar ook de speciale last die het
schip bij zich had baarde opzien.
De Bokalift 1 vervoerde namelijk
hangend in de kraan een windtur-
bine-fundatie van maar liefst 1180
ton. De fundatie is een zogenaam-
de mono bucket die werd verwij-
derd uit het Deutsche Bucht-wind-
park. De binnenkomst van het ge-
vaarte in de Eemshaven was al van
ver te zien. 
In november heeft het schip Sea -
jacks Scylla in Denemarken een
mono bucket-fundatie geladen.

Dat is een nieuwe ontwikkeling
die zou moeten dienen als fundatie
voor windturbines op zee. Het
voordeel van de mono bucket is
dat deze constructie niet in de
grond geheid hoeft te worden. Bij
een normale fundatie moet dat
wel. Door middel van een vacuüm
trekt de mono bucket zich door
zijn eigen gewicht vast in de zeebo-
dem. Het zeeleven zal hierdoor
minder verstoord worden. Het
Deutsche Bucht-windpark is het
eerste windpark dat deze speciale
fundatie zou gaan gebruiken.
Door technische problemen werk-
te de mono bucket echter niet naar
behoren. Vervolgens werd het vol-
ledige project afgeblazen. De Bo-

kalift 1 kreeg vervolgens de op-
dracht om de mono bucket van de
zeebodem te verwijderen. Met be-
hulp van de 3.000 tons kraan is dat
gelukt. Deze klus heeft twee dage-
nin beslag genomen.

De mono bucket werd tijdens de
reis naar de Eemshaven hangend
in de kraan vervoerd. Dat was een
bijzonder gezicht. De Bokalift  1 is
met sleepbootassistentie  afge-
meerd in de Wilhelminahaven.
Hier zal de mono bucket volledig
ontmanteld worden om afgevoerd
te worden. De Bokalift 1 heeft een
lengte van bijna 217 meter, een
breedte van bijna 43 meter en een
diepgang van bijna 8 meter.

fonds, Fonds Eemsmond, de NAM,
het Leefbaarheid- en Duurzaam-
heidsprogramma EDEDD, de Na-
tionaal Coördinator Groningen,
het SNN Loket Leefbaarheid en
Stichting H.S. Kammingafonds.
Dorpsgenoot en architect Geir Ei-
de heeft een ontwerp gemaakt
voor het nieuwe dorpshuis. Doel is
om het dorpshuis weer geschikt te
maken voor de wensen van deze
tijd. De bouw wordt uitgevoerd
door bouw- en timmerbedrijf Boer.

Schilderijen, objecten en
etsen te zien in Tinallinge
TINALLINGE - Drie kunste-
naars staan centraal tijdens de
zomertentoonstelling die van
22 augustus tot en met 13 sep-
tember gehouden wordt in het

Gebouwtje aan de Tjarda van
Starkenborghweg, tegenover de
kerk, in Tinallinge.

Er wordt werk getoond van Anna
Maria Vargiu (schilderkunst),
Noor Agter (objecten) en José
Geertzen (etsen). Bezoekers zijn in
de weekenden van 14.00 tot 17.00
uur welkom.
Anna Maria Vargiu laat zich inspi-
reren door de schoonheid van de
natuur. Haar kleurrijke onderwer-
pen schildert ze altijd naar waar-
neming en het liefst bij zonnig
weer. Door haar jeugd op Sardinië,
wordt ze vooral door het mediter-
rane landschap geraakt, maar ook
in haar eigen bloementuin in Warf-
fum komt ze geen onderwerpen te-
kort. Haar grootste uitdaging is het
vangen van de essentie van onder-
werpen, met rake kwaststreken.
Noor Agter woont en werkt in Een-
rum. Ze volgde de Academie Mi -
ner va in Groningen en de Hoge
School der Kunsten in Utrecht. Ze
maakt ruimtelijk werk van bij-
voorbeeld papier-maché, ijzer-
draad, hout, stenen of gevonden
voorwerpen van het wad. Het wer-
ken met een thema kan haar inspi-
reren, maar ook het materiaal zelf,
de natuur in het algemeen en het
Waddengebied in het bijzonder. 
José Geertzen-Visser is naast kun-
stenaar tevens leerkracht op een
basisschool en coach in vakover-
schrijdende lessen. Haar grootste
passie is het maken van etsen. Na
een jaar Klassieke Academie heeft
ze de kunstopleiding van de Foud-
gumse School afgerond. Dat is een
opleiding waarbij de figuratieve
schildertechnieken centraal staan.
Haar werk is fris van kleur, ge-
mixed met een tintje humeur.
Haar inspiratie vindt ze vaak uit
haar directe omgeving, waarbij
mens en dier favoriet zijn.

Huub Oosterhuis steunt
Groningers in bevingsgebied
NOORD-GRONINGEN - De
bekende dichter en theoloog
Huub Oosterhuis wil het door
aardbevingen getroffen Gro-
ningen een hart onder de
riem steken. Hij heeft daarom
besloten tot een heruitgave
van zijn gedichtenbundel Gro-
ningen. De opbrengst gaat
naar hulporganisatie Stut en
Steun.

Oosterhuis schreef de bundel
Groningen bijna zestig jaar gele-
den. De herdruk is handgebon-
den en tweetalig, dus in het Ne-
derlands en Gronings. De op-
brengst van de bundel gaat naar

Stut en Steun. Dit onafhankelijk
bewonerssteunpunt zet zich al
ruim vier jaar in om bewoners te
ondersteunen bij de vaak lang-
durige en moeizame processen
rond de afhandeling van mijn-
bouwschade en de versterkings-
operatie. 

Inloopspreekuur
Met de financiële bijdrage wil
Stut en Steun een inloopspreek-
uur rea liseren in het Wester-
kwartier, om ook daar de gedu-
peerden van de gaswinning beter
te kunnen bereiken en onder-
steunen.
Meer informatie is te vinden op
stutensteun.nl.

Groninger garnalenvissers
spreken over Noordzee-akkoord
LAUWERSOOG - De Vissers-
bond-leden van de afdelingen
Zoutkamp-Lauwersoog en Har-
lingen hebben vorige week met
elkaar van gedachten gewisseld
over de toekomst van de visse-
rij. Het ging hierbij onder meer
om het Noordzee-akkoord.

Ook hebben de leden drie nieuwe
vertegenwoordigers voor de leden-
raad gekozen. De leden van de af-
deling Zoutkamp-Lauwersoog heb-
ben unaniem voor Frits van Dellen
gekozen als plaatsvervangend ver-
tegenwoordiger.
Daarna kwam het Noordzee-ak-
koord op tafel. Een grote meerder-
heid, ruim 90 procent, van de le-
den van de Nederlandse Vissers-
bond hebben eerder dit jaar het
onderhandelaarsakkoord afgewe-
zen. Dat is achteraf maar goed
want onlangs is gebleken dat een

groot gebied bij de Borkumer Ste-
nen gesloten zal gaan worden voor
de visserij. Dat is in de ‘kleine let-
tertjes’ in de tekst van het Noord-
zee-akkoord opgenomen maar
heeft grote consequenties voor de
noordelijke garnalenvissers. In-
middels is bekend geworden dat
geen van de visserijorganisaties
een handtekening onder het
Noordzee-akkoord heeft gezet. Een
speciale verkenner in opdracht
van het ministerie van LNV, Tjib-
be Joustra, voert momenteel ge-
sprekken met vertegenwoordigers
van de visserijorganisaties om te
zien of ze alsnog willen tekenen en

onder welke voorwaarden. Tijdens
de vergadering wees Vissersbond-
voorzitter Johan K. Nooitgedagt op
het belang van eenheid binnen de
visserij voor wat betreft het Noord-
zee-akkoord.
Durk van Tuinen van de bond
schetste het verloop van aanvoer-
hoeveelheden en prijzen van gar-
nalen. De marktontwikkelingen
worden nauwgezet gevolgd op het
kantoor op Urk. De vraag naar gar-
nalen neemt toe maar tegelijker-
tijd zijn er nog grote zorgen over
de achterblijvende pelcapaciteit
als gevolg van de corona-uitbraak
in Marokko. 

Politie waarschuwt
voor diefstal van
dure GPS-systemen
NOORD-GRONINGEN - De politie
waarschuwt voor de diefstal van
dure GPS-systemen uit tractoren.
Vorige week overkwam dit een
loonbedrijf in het Drentse Dwinge-
loo. 
Uit twaalf tractoren, allemaal van
het merk Case, werd de GPS-appa-
ratuur gestolen. Diefstal van GPS-
systemen uit landbouwvoertuigen
is al enkele jaren schering en in-
slag in Noord-Groningen. De poli-
tie adviseert boeren en loonwer-
kers hier alert op te zijn.

Wierde en Dijk
organiseert weer
een excursie
SCHOUWERZIJL/USQUERT  -
Wierde & Dijk, de vereniging
voor agrarisch natuur- en land-
schapsbeheer Noord-Groningen,
organiseert voor de eerste maal
na de corona-lockdown weer
een excursie. Donderdag 20 au-
gustus wordt een bezoek ge-
bracht aan twee tuinen waar
mengsels zijn ingezaaid die aan-
trekkelijk zijn voor boerenland-
vlinders en daarnaast ook voor
andere insecten en vogels.  De
eerste tuin is die van de familie
Onderwater in Schouwerzijl, de
tweede tuin bevindt zich bij
boerderij Zuidpool in Usquert.

Minder mensen in
de WW in Groningen
NOORD-GRONINGEN - Het
aantal Groningers met een
WW-uitkering is vorige maand
gedaald. Met name vanuit uit-
zendbedrijven, de industrie en
de sector vervoer & logistiek
daalde het aantal mensen zon-
der baan.

Ook onder jongeren liep het aantal
WW-uitkeringen terug. De ontwik-
keling van de WW verschilt per re-
gio. In de noordelijke provincies is
de afname het sterkst van heel Ne-
derland.

Eind juni telde Groningen 10.278
mensen met een WW-uitkering.
Dat is 3,4 procent van de Groning-
se beroepsbevolking. Het aantal
uitkeringen in Groningen nam in
juni licht af met 168. Dat is een da-

ling van 1,6 procent. In voorgaande
maanden nam de WW toe. Vooral
bij de uitzendbedrijven (bouwbe-
roepen), de industrie en in vervoer
& logistiek daalde het aantal WW-
uitkeringen.

Vooral de jongeren tot 27 jaar ont-
vingen vaker een WW-uitkering
sinds de uitbraak van het coronavi-
rus. In juni neemt het aantal WW-
uitkeringen aan jongeren echter
af. Dit komt doordat jongeren
vaak werken via uitzendbedrijven
en in bouwberoepen. In deze secto-
ren is in de zomer meer werk. Ten
opzichte van vorig jaar ligt het
aantal WW-uitkeringen aan jonge-
ren wel veel hoger. Hieruit blijkt
de impact van corona op de werk-
gelegenheid voor jongeren, die
veel werken in getroffen sectoren
als horeca en detailhandel.

Neerslagtekort is
lager dan gemiddeld
NOORD-GRONINGEN - Het
neerslagtekort in Noord-Gro-
ningen is volgens waterschap
Noorderzijlvest lager dan het
landelijk gemiddelde. Lande-
lijk is er gemiddeld 178 milli-
meter tekort aan neerslag,
terwijl dat in het werkgebied
van het schap 138 millimeter
is.

Volgens Noorderzijlvest heeft de
neerslag van de afgelopen we-
ken voor verlichting gezorgd.
Twee weken geleden was het te-
kort in Noord-Groningen name-
lijk nog 168  millimeter. 

De komende tijd is er een rede-
lijke kans op neerslag. Er is ko-
mende periode voldoende water
beschikbaar vanuit het IJssel-
meer om aan de watervraag te
voldoen in gebieden waar water-
aanvoer mogelijk is. De inlaatca-
paciteit van Noorderzijlvest is

momenteel op nul gezet als ge-
volg van de recente neerslag. De
waterpeilen van de boezems en
de polders zijn waar mogelijk
hoger gezet, om zo nog meer
zoetwater in het gebied beschik-
baar te hebben. Ook controleert
Noorderzijlveset inlaten, het
aanvoeren van water tijdens dro-
gere tijden, bijvoorbeeld uit het
IJsselmeer, naar de polders va-
ker op verstoppingen.

Doorspoelen
Bij Lauwersoog wordt nog water
afgevoerd naar de Waddenzee.
Dit water komt vanuit het IJssel-
meer via Friesland naar het
meer. De Friese boezem wordt
zo doorgespoeld waardoor de
waterkwaliteit beter wordt. Het
doorspoelen van de boezem doet
Noorderzijlvest alleen zolang er
nog voldoende wateraanvoer is.
Dit water was anders door Rijks-
waterstaat bij de Af sluitdijk af-
gevoerd naar de Waddenzee.

Vakantieweek
Uithuizermeeden
start 8 augustus
UITHUIZERMEEDEN - De Va-
kantieweek Uithuizermeeden
vindt plaats van 8 tot en met 12 au-
gustus. In deze verkorte editie zul-
len er activiteiten aangeboden
worden voor alle leeftijden. Het
programma is anders dan in voor-
gaande jaren. De inwoners van het
dorp krijgen zaterdag 1 augustus
een programmaboekje in de bus.



TV-MAANDAG TV-DINSDAG TV-WOENSDAG ERUIT GELICHT
NPO1

18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.01 Een huis vol quarantaine; reali-

tyserie
20.00 Journaal
20.35 Spoorloos; zoektocht naar nooit

gevonden familieleden
21.30 Het mooiste meisje van de klas;

realityprogramma
22.25 Op 1
23.20 Op 1
00.15 Journaal
23.45 Journaal
01.10 Eenvandaag

NPO 2

17.00 Journaal
17.15 Per seconde wijzer; quiz
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo; realitypro-

gramma
19.45 Verborgen verleden; reportage
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 Joop!; eindelijk weer kampioen;

doc.
23.15 De kist; reportage
23.50 Andries

NPO 3

16.55 SpangaS
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 NOS-Jeugdjournaal
19.25 First dates hotel
20.25 De matchmaker; Nederlandse

filmkomedie uit 2018
21.55 Sluipschutters
22.25 Makkelijk scoren: Studio age-

last; sportprogramma
23.05 Penoza
00.00 Nachttv

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws 
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 Weer
18.35 RTL boulevard; magazine
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van!; quiz wasr-

in zes kandidaten olv Ruben Ni-
colai vier dagen tegen elkaar
strijden

20.30 Married at first sight- second
chance; datingprogramma

21.25 Bureau Burgwallen; reportage-
serie

22.25 Gooische vrouwen; comedyserie
23.25 Nieuws en weer
23.40 Boulevard

RTL 5

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Eerste hulp bij festivals; reality-

programma
21.30 De ambassade; realityserie
22.30 24 uur in de ER
23.30 Ambulance down under
00.30 Suits

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Darts; rechtstreeks verslag van

de World Matchplay. De top 32
darters nemen de strijd tegen
elkaar op om de winst in een
van de Darts-kalender

00.00 De RTL sportquiz
01.10 Nachtttv

Net 5

17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 Masterchef USA
20.30 Pearl Harbor; Amerikaanse oor-

logsfilm uit 2001

00.10 Major crimes

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo; doc.
19.00 50/50; spel
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde
20.30 Cash or trash?; amusement
21.30 Urk!; maak kennis met de bij-

zondere kapper Teun Fohn
22.30 Hart van Nederland

23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.10 Nachttv

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.45 Achter gesloten deuren
20.30 Lethal weapon; actieserie
21.30 Lethal weapon
22.25 Magnum P.I.
23.10 MacGyver
00.10 Mistresses

Veronica

18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.10 Two and a half men
19.35 The big bang theory

20.05 The big bang theory
20.30 The pelican brief; Amerikaanse

thriller uit 1993, met Julia
Roberts

23.20 Lethal weapon 3; actiekomedie
uit 1992

01.35 Hart van Nederland

Fox

17.15 Storage wars
18.25 According to Jim
20.05 The X-files essential collection
21.00 The handmaid’s tale; dra-

maserie
23.00 CSI
00.50 Nachttv

RTL 8

17.05 Goede tijden, slechte tijden
classics

17.35 The bold and the beautiful
18.05 The bold and the beautiful
18.35 Grey’s anaytomy; dramaserie
19.00 Married at first side Australie
20.30 The good doctor; dramaserie 
21.30 The good doctor
22.30 House; dramaserie
23.30 Married at first sight Australie

EEN

18.04 VRT NWS update; 18.10 Weer
18.15 Inside Tarongo Zoo; 19.00 Jour-
naal; 19.42 De stoel 19.45 op kot
20.05 Weer 20.10 FC de Kampioenen
20.55 Switch 21.30 op weg met Jan
22.20 Journaal 22.40 A million little
things 23.20 op kot 23.40 De playlist

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet Ju-
nior 19.00 Sicily: wonder of the
Mediterranean 20.00 Terzake 20.30
Terzake docu 21.00 Strafpleiters 21.45
Belpop classics; doc. 22.40 The detec-
tives: murder on the streets

Duitsland 1

17.15 Brisant; 18.00 Gefragt-gejagt;
quiz 18.50 Heiter bis todlicht morden
im norden 19.45 Wissen vor 8 20.00
Tagesschau 20.15 The post; Ameri-
kaans filmdrama uit 2017 22.00 Exclu-
siv im ersten 22.30 Tagesthemen
23.00 Die story im ersten 23.45 Hiobs-
botschaft: wie arzte um die richtigen
worte ringen 00.30 Nachttv

Duitsland 2

18.00 Soko Munchen 19.00 Heute
19.25 Ein ex-einbrecher packt aus
20.15 Sarah Kohr- das verschwundene
madchen; thriller 21.45 Heute-journal
22.15 Ride along 2; actiekomedie
23.45 Heute Xpress 23.50 Liebesfilm;
filmkokedie

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit 18.15 Service-
zeit 18.45 Aktuelle Stunde 19.30 Lo-
kalzeit 20.00 Tagesschau; 20.15 Markt
21.00 Traumhauser im norden ander
Weser 21.45 NDR info; 22.00 Ich
weiss alles! 01.15 Traumhauser im
norden

Eurosport

18.00 Tennis 20.00 Snooker 23.30
Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Elk half uur Noord vandaag
18.22 Elk half uur weerbericht

NPO 1

17.00 NOS-Journaal
17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine; reali-

tyserie
20.00 Journaal
20.35 Hello goodbye; verhalen van rei-

zigers op Schiphol
21.25 De S.P.E.L. show; spel
22.25 Op 1; talkshow
23.20 Journaal
23.45 Op1

NPO 2

17.15 Per seconde wijzer; quiz
17.50 De slimste mens; quiz

18.40 Binnenstebuiten
19.10 Typisch Dwingeloo
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; kennisquiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 De Windsors, achter de scher-

men bij het Britse Koningshuis;
doc.

23.00 America to me; doc.
23.57 De nachtzoen

NPO 3

16.55 Checkpoint
17.20 Klaas kan alles
17.50 Dance academy
18.15 Forever
18.30 Brugklas vakantieliefde
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Papadag; dramaserie
21.15 Down to the road; realitypro-

gramma
22.10 Help, mijn borsten staan online;

reportage
22.55 Zusjes
23.30 Penoza
00.20 Nachttv

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.35 RTL boulevard; entertainment-

programma
19.30 RTL nieuws&weer
19.50 Burgers’ zoo natuurlijk; reality-

serie
20.00 Ik weet er alles van!; quiz
20.30 Beter laat dan nooit
21.25 Beau five days inside; doc.
22.25 Gooische vrouwen
23.25 RTL nieuws
23.40 Boulevard

RTL 5 

17.40 Dr. Phil
18.30 Border patrol
19.00 Border patrol
19.30 Ambulance
20.30 Team Parade Eenheid
21.30 Beruchte sloppenwijken Ewout

in de ghetto
22.30 24 uur in de ER
23.30  Ambulance down under; reali-

tyserie
00.30 Suits; dramaserie

RTL 7

15.30 Pawn Stars
17.00 Married with children
18.00 The A-team; comedyserie
19.00 Darts; rechtstreeks verslag van

de World Matchplay
00.00 Nachttv

Net 5

17.10 Wat eten we?
17.30 Het blok
18.30 Het blok Australie
19.30 Masterchef USA
20.30 Station 19; dramaserie
21.25 Council of dads; dramaserie
22.20 Code black
23.10 The bachelor Australie

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the zoo
18.55 50/50
19.30 Lingo
20.00 Lang leve de liefde; datingpro-

gramma
20.30 Paleis vooor een prikkie; Frank

en Rogier reizen af naar Fries-
land, hier woont een alleen-
staande moeder met 5 kinderen
in een verwaarloosde woning

21.30 Waar is de Mol?; reportage

22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde
00.15 Nachttv

SBS 9

17.45 Traumacentrum
18.45 Achter gesloten deuren
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Atilla the hun; actiefilm uit

2001, met Gerard Butler
00.15 Mistresses; dramaserie
01.10 Teleshopping

Veronica    

18.00 Veronica’s funniest
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory; come-

dyserie
20.00 The big bang theory
20.30 Bad boys; Amerikaanse ac-

tiekomedie uit 1995

22.50 Welcome to the jungle; ac-
tiekomedie uit 2003

00.55 Hart van Nederland

FOX

16.25 Storage wars
18.25 According to Jim
20.10 Stumptown; misdaadfilm
22.00 The resident
22.55 Paranormal caught on camera;

reportage
00.50 The X-files essential collection

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful;
soapserie

18.10 The bold and the beautiful;
soapserie

18.35 Grey’s anatomy
19.00 Married at first sight Australie
20.30 Sailing into love; Amerikaans

filmdrama uit 2019
22.20 House
23.15 Married at first sight Australie
00.45 Nachttv

ÉÉN 

18.04 VRT nieuws update; 18.10
Weer; 18.15 The dog house 19.00
Journaal/ weer ; 19.42 De stoel; 19.45
Op kot 20.10 F.C. de Kampioenen
20.50 Switch 21.25 Het huis 22.15
Journaal; 22.35 De zomer van ‘69
00.16 Loterijen 00.20 Op kot

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet ju-
nior; 19.15 Strafpleiters; 20.00 Het
journaal update 20.10 Corps diploma-
tique 20.50 Kinderen van de kolonie
21.40 Fearless; 23.15 Herhalingen

Duitsland 1

18.00 Gefragt- gejagt; quiz 18.50 Wa-
Po Bodensee; misdaadserie 19.45
Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Um himmels willen 21.00 In aller
freundschaft 21.45 Fakt 22.15 Tagest-
hemen 22.45 The last word; Ameri-
kaanse tragikomedie uit 2017 00.25
Nachttv

Duits land 2

17.00 Heute; 17.10 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Soko Koln
19.00 Heute; 19.25 Die Rosenheim
cops 20.15 ZFDzeit: Deutschlands
grosse clans 21.00 Frontal 21 21.45
Heute journal 22.15 Unvergesslich-un-
ser Chor fur menschen mit demenz;
reportage 23.00 Jagdfieber- die neue
lust an der Pirsch 23.30 Arthur & Clai-
re; tragikomedie 01.00 Nachttv

Duitsland 3

18.45 Das! 19.30 Lander- magazine
20.00 Tagesschau; 20.15 Visite;
21.00 Dr. Wimmer ist die beste medi-
zin 21.45 NDR info 22.00 Tatort 01.15
Nachttv

Europort

14.30 Snooker 18.00 Australian open;
20.00 Snooker 23.30  Motorcycling

TV Noord

18.00 Elk half uur noord vandaag
18.24 Elk half uur weerbericht

NPO 1 

17.10 Tijd voor Max
17.55 Politieke partijen
18.00 Journaal
18.15 Eenvandaag
18.45 Sportjournaal
19.00 Een huis vol quarantaine; reali-

tyserie
20.00 Journaal
20.35 Het beste van Heel Holland

Bakt; compilatie

21.30 Foodtruck gezocht; realitypro-
gramma

22.15 Op 1
23.15 Journaal
23.40 Op1
00.35 Nachttv

NPO 2

17.10 2 voor 12
17.50 De slimste mens; quiz
18.40 BinnensteBuiten; reportages
19.10 Typisch Dwingeloo; realitypro-

gramma
19.45 Verborgen verleden
20.40 De slimste mens; quiz
21.30 Nieuwsuur
22.10 De kennis van nu; wetenschaps-

progamma
22.50 2doc: behind the blood; doc.
23.55 De Boedhistische blik

NPO 3

16.55 SpangaS
17.50 Dance Academy
18.15 Forever
18.40 Het klokhuis
19.00 Jeugdjournaal
19.25 First dates
20.25 Het beste van ….Queen; mu-

ziekprogramma
21.15 Queen & Adam Lambert the

show must go on; doc.
22.45 Lauren!
23.25 Penoza
00.20 Smeris

RTL 4

17.00 5 uur live
18.00 RTL nieuws
18.15 Editie NL; nieuwsprogramma
18.30 RTL Weer
18.35 Boulevard
19.30 RTL nieuws en weer
19.50 Burgers’Zoo natuurlijk
20.00 Ik weet er alles van! quiz
20.30 Obese; relityserie
21.25 Rooijakkers over de vloer; repor-

tage
22.25 Gooische vrouwen; comedyserie
23.25 Nieuws
23.40 Boulevard

RTL 5

17.50 Dr. Phil
18.35 Deurwaarders UK; realityserie 
19.30 Ambulance down under
20.30 De slechtste chauffeur van Ne-

derland
21.30 Britain’s got talent; talenten-

jacht
22.40 24 uur in de ER
23.40 Ambulance down under
00.40 Suits

RTL 7

17.00 Married with children
18.00 The A-team
19.00 Hardcore pawn
19.30 Hardcore pawn
20.00 Darts; World matchplay; recht-

streeks verslag
00.00 De RTL sportquiz
01.10 Nachttv

Net 5
17.00 Wat eten we?
17.25 Het blok Australie
18.25 Het blok Australie
19.25 Masterchef Australie
20.30 Dirty dancing; Amerikaans film-

drama uit 1987, met Jennifer
Grey

22.30 Road house; Amerikaanse actie-
film uit 1989, met Kelly Lynch

00.50 Wat eten we?
01.05 Nachttv

SBS 6

17.45 Hart van Nederland
18.00 The secret life of the Zoo
19.00 50/50
19.30 Lingo
20.30 Steenrijk, straatarm; realitypro-

gramma over arme en rijke men-
sen

21.30 Flirty dancing; datingprogamma
22.30 Hart van Nederland
23.00 Shownieuws
23.35 Weer
23.40 Lang leve de liefde

00.10 Nachttv

SBS 9

17.45 Trauma centrum
18.45 Ghost whisperer
19.40 Achter gesloten deuren
20.30 Chicago med
21.25 Chicago med; misdaadserie
22.20 Gone; misdaadserie 
23.05 Gone; dramaserie
00.00 Supernatural; fantasyserie
00.55 Nachttv

Veronica

18.00 The big bang theory
18.40 Two and a half men
19.05 Two and a half men
19.35 The big bang theory
20.05 The big bang theory
20.30 Bad boys 2; Amerikaanse ac-

tiekomedie uit 2003, met Will
Smith

23.35 Bad boys; Amerikaanse ac-
tiekomedie uit 1995

01.50 Hart van Nederland

Fox

17.50 Laugh out loud
18.50 According to Jim
20.35 9-1-1
21.30 Empire
23.15 The resident
00.10 Stumptown

RTL 8

17.35 The bold and the beautiful; soap 
18.10 The bold and the beautiful; soap
18.35 Grey’s Anatomy; dramaserie
19.00 Married at first site Australie
20.30 Rome in love; Amerikaanse

filmkomedie uit 2019
22.30 House
23.30 Married at first sight Australie
01.00 House

ÉÉN

18.04 Het Journaal update; 18.10
Weer; 18.15 Escape tot he chateau;
19.00 Journaal 19.40 De stoel; 19.45
Op kot 20.07 Joker + lotto; 20.15 F.C.
de Kampioenen 20.55 Switch 21.25
Plat prefere 21.55 Journaal/ Weer;
22.15 A million little things 22.56 Lo-
terijen 23.00 Op kot

Ketnet/Canvas

09.00 Zomerbeelden 10.00 Ketnet ju-
nior 19.05 De kinderen van de kolonie
20.00 Terzake; 20.20 Corps diplomati-
que; 21.00 Seven worlds, one planet;
natuurprogramma 22.00 Handmaid’s
tale 22.50 The handmaid’s tale

Duitsland 1

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 18.00
Gefragt- gejagt 18.50 Rentnercops
19.45 Wissen vor 8 19.55 Borse 20.00
Tagesschau 20.15 Das leben danach;
Duits filmdrama; 21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45 Lovepara-
de- die verhandlung; doc. 00.15
Nachtmagazin

Duitsland 2

16.10 Die Rosenheim-cops 17.00
Heute 17.10 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Soko Wismar 18.54
Lotto am Mittwoch; 19.00 Heute
19.25 Heldt 20.15 Bares fur rares
21.45 Heute journal 22.15 Ausland-
sjournal 22.45 Wachgekusst- urlaub-
sparadiese mitten in Deutschland
23.30 Anon; misdaadfilm 01.00
Nachttv

Duitsland 3

18.00 Aktuell/Lokalzeit; 18.15 Ausge-
rechnet; 18.45 Aktuelle Stunde; 19.30
Landermagazine; 20.00 Tagesschau;
20.15 Expeditionen ins tiereich 21.00
Seks und party mit abstand?; 21.45
NDR info 22.00 Buttenwarder op platt
22.50 Grossstadtrevier 23.40 Der dic-
ke 00.30 Nachttv

Euros port

18.00 Tennis 20.00 Snooker 23.30
Motorsport 01.30 Snooker

TV Noord

18.00 Noord Vandaag; 18.22 Weerbe-
richt; (Programmering wordt elk half
uur herhaald) 

Veronica heeft dinsdag om 20.30 uur de komische actie-
film bad Boys met Will Smith, Martin Lawrence en Téa
Leoni op het programma staan.Mike Lowrey (Smith) en
Marcus Burnett (Lawrence) zijn partners bij de Miami
politiemacht. Als er een lading drugs uit het politiebu-
reau wordt gestolen, hebben ze 72 uur om het terug te
vinden. Om ervoor te zorgen dat een getuige mee wil wer-
ken, moeten ze zich als elkaar voordoen en dat is niet zo
makkelijk aangezien Lowrey een losbandige vrijgezel is
en Burnett netjes getrouwd...

Het populaire programma De slimste mens is sinds vorig week
maandag terug. Wie wordt deze zomer de 16e winnaar van De
slimste mens en opvolger van politiek verslaggever Marieke
van de Zilver? De slimste mens wordt  om 20.40 uur door KRO-
NCRV uitgezonden op NPO 2. Onder leiding van Philip Freriks
en het kritisch oog van (enig) jurylid Maarten van Rossem
gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met el-
kaar aan.
Onder druk van de wegtikkende seconden moeten de kandida-
ten weer het beste van zichzelf laten zien. Naast dat ze over de
nodige kennis moeten beschikken om te kunnen winnen, moe-
ten ze ook associatief kunnen denken en het spel strategisch
spelen. In dit seizoen gaan wederom verschillende  cabare-
tiers, journalisten, muzikanten en anderen de strijd met elkaar
aan om de eervolle titel van De slimste mens.
Een aantal opvallende namen onder de kandidaten zijn dit sei-
zoen: cabaretier en presentator Jörgen Raymann, nieuwsleze-
res Astrid Kersseboom, acteur Huub Stapel, zangeres Francis
van Broekhuizen, vlogger Monica Geuze, Toren C actrice Mai-
ke Meijer, voetbalcommentator Jeroen Grueter en kok en ac-
teur Hugo Kennis.
De slimste mens is voor het eerst uitgezonden in de zomer van
2012. Het werd meteen een kijkcijferhit, met dagelijks bijna
anderhalf miljoen kijkers. Ook de app blijft onverminderd suc-
cesvol met ruim 1,5 miljoen downloads. En sinds kort is de quiz
ook te spelen door middel van  smart speakers. De slimste
mens is een productie van Skyhigh TV. Foto: Stijn Ghijsen.

Vanaf dinsdag (20.30 uur, NPO 1) is Joris Linssen weer te zien
in een nieuw seizoen Hello Goodbye. Op Schiphol spreekt Joris
spontaan mensen aan die iemand wegbrengen of ophalen. De-
ze gesprekken leiden tot ontroerende en verrassende verhalen
over familie, liefde en vriendschap.
Joris Linssen: ,,Het is echt mazzel dat we deze nieuwe serie
vóór de corona-crisis al hebben gefilmd. Nu zou dat echt een
stuk lastiger zijn geweest. Het is een prachtige reeks vol op-
merkelijke levensverhalen en telkens een heerlijke omhelzing
aan het eind: dat gevoel waar we allemaal zo naar snakken.”
Hello Goodbye staat bekend om de persoonlijke verhalen en
de mooie ontmoetingen op Schiphol. Ook dit seizoen levert dat
weer indrukwekkende en ontroerende gesprekken op. Een di-
versiteit aan verhalen, waarin geen verhaal op elkaar lijkt. Zo-
als in aflevering 1 waarin een jonge vrouw vertelt dat ze niet
met haar familie op reis kan omdat ze extreem veel last van
heimwee heeft.

Wie is de slimste?

Hello Goodbye terug

Vanavond Pearl Harbor 
Net 5 heeft maandag (vandaag) om half negen de film Pearl
Harbor uit 2001 in het uitzendschema staan. De 183 minuten
durende film werd geregisseerd door Michael Bay met in de
hoofdrollen Ben Affleck, Josh Hartnett en Kate Beckinsale.
Rafe McCawley en Danny Walker kennen elkaar al sinds hun
jeugd en hebben allebei de droom piloot bij de Amerikaanse
luchtmacht te worden. Wanneer ze zich uiteindelijk kunnen
aanmelden en goedgekeurd worden, wordt Danny ingedeeld
bij een vliegsquadron bij Pearl Harbor, Hawaï. Rafe meldt
zich vrijwillig aan bij een vliegsquadron in Engeland om te
strijden tegen de nazi's. Hij laat naast Danny ook zijn vriendin
Evelyn Johnson, die hij tijdens de medische keuring heeft le-
ren kennen, in de V.S achter. Rafe wordt boven Het Kanaal
neergeschoten en wanneer hij hersteld is van zijn verwondin-
gen keert hij terug naar Evelyn in Pearl Harbor. Evelyn blijkt
echter ondertussen een verhouding te hebben met zijn beste
vriend. Het idyllische leventje op Hawaï wordt ruw verstoord,
wanneer de Japanners de militaire vloot in de haven van Pearl
Harbor en de militaire vliegvelden op het eiland onder vuur
nemen door middel van een verrassingsaanval.
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Ondernemers beter beschermd
bij het zakendoen op internet
NOORD-GRONINGEN - Onderne-
mers hebben meer zekerheid wan-
neer zij zakendoen met digitale plat-
forms, zoals reserverings- en vergelij-
kingswebsites, online-marktplaatsen
en app stores. 

Sinds 12 juli is namelijk de EU-verorde-
ning Platform-to-Business (P2B) in wer-
king getreden, die bijvoorbeeld regels
over geschillenbeslechting, transparantie
over algemene voorwaarden en de volg-
orde van zoekresultaten vastlegt.

Digitale platforms worden steeds belang-
rijker voor ondernemers. Denk aan een
restaurant dat maaltijden thuis bezorgt,
een app-bouwer die zijn nieuwe product
aan de man wil brengen, een winkelier
die zijn nieuwe schoenencollectie online
wil verkopen of een kapper die een plat-
form gebruikt zodat klanten online een
behandeling kunnen boeken.
Tijdens de coronacrisis zijn nog meer on-
dernemers via platforms hun producten
of diensten gaan verkopen. Ondernemers
kunnen hierbij aanlopen tegen onduide-
lijke algemene voorwaarden van een

groot platform. Voor deze ondernemers moet vanaf de
ingangsdatum van de P2B duidelijk zijn wat de algeme-
ne voorwaarden van een platform zijn. Met deze regels
is de kleinere ondernemer beter beschermd en kan hij
of zij met vertrouwen online zaken doen.
De P2B-verordening draagt op twee manieren bij aan
eerlijke verhoudingen: via transparantievereisten voor
online platforms en effectieve geschillenbeslechting. Di-
gitale platforms moeten vanaf nu zorgen dat de algeme-
ne voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn.
Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de
volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een on-
dernemer van een platform te verwijderen en de behan-
deling van eigen producten ten opzichte van producten
die andere ondernemers op het platform aanbieden.
Ook kunnen ondernemers voortaan bij een geschil kos-
teloos bij het platform terecht voor een snelle afhande-
ling. Daarnaast moeten platforms onafhankelijke exter-
ne bemiddelaars hebben aangewezen die ingeschakeld
kunnen worden voor bemiddeling. Kleinere platforms
waar minder dan 50 personen werkzaam zijn en met een
jaaromzet van niet meer dan 10 miljoen euro, zijn uitge-
zonderd van deze verplichtingen rondom geschillenbe-
slechting. De P2B-verordening geldt voor alle platforms
waarop ondernemers gevestigd in de EU hun producten
of diensten aanbieden. De verordening is een concrete
stap om ondernemers beter te beschermen en om te zor-
gen voor eerlijke verhoudingen in de relatie tussen plat-
forms en ondernemers.

VPTZ wil meer aandacht
voor vrijwilligers 
bij stervensproces
NOORD-GRONINGEN - De leden van de VPTZ-
Groningen (Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg) willen de inzet van vrijwilligers bij het over-
lijden meer onder aandacht brengen. 

Dat doen ze door het uitbrengen van een folder, die ge-
bruikt kan worden om mensen, die te horen hebben ge-
kregen dat ze niet te genezen zijn te informeren over de
ondersteuning door vrijwilligers in de laatste levensfase.
Dat kan thuis of in een hospice zijn. Het eerste exem-
plaar van de folder werd donderdag uitgereikt door Bert
Kolk, ledenraadslid van de VPTZ-Groningen, aan Jac-
queline Tijhaar, coördinator van de palliatieve netwer-
ken in Groningen. 
De laatste tijd is er een verschuiving opgetreden van
sterven in de thuissituatie naar het sterven in een hospi-
ce. Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren. De be-
langrijkste reden is dat er minder mantelzorgers be-
schikbaar zijn en steeds meer mensen alleenstaand zijn.
De leden van de VPTZ vinden echter dat sterven bij
voorkeur zou moeten plaatsvinden in de thuissituatie.
Pas wanneer het niet anders kan, komt het hospice of
een verpleeghuis in beeld. 
Met de folder hopen de leden dat wie een keuze moet
maken, de mogelijkheden goed aangereikt krijgt om
een weloverwogen beslissing te nemen. In de folder zijn
de mogelijkheden van zowel thuis als in een hospice
aangegeven, zodat samen in overleg met de partner
en/of familieleden de keuze gemaakt kan worden. 
De organisaties hopen ook dat het werk dat de vrijwilli-
gers van hun organisatie doen, nog beter in beeld ge-
bracht wordt. Vaak is nog onbekend wat de vrijwilligers
in de thuissituatie of in een hospice doen. De folder
wordt door de betrokken organisaties verspreid in hun
regio bij huisartsen en thuiszorgorganisaties. Ook zal de
folder komen te liggen bij de transferpunten van de zie-
kenhuizen in Groningen.   
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� Heleen van den Broek, in het verleden raadslid voor GroenLinks in De Marne, maakte een aquarel
van een vergadering via Zoom.

400 inzendingen voor Een
ongewone gewone dag
NOORD-GRONINGEN - De Groninger Archieven zijn erg
tevreden over het aantal en de diversiteit van de inzen-
dingen voor Een ongewone gewone dag. Men riepen Gro-
ningers op om geschiedenis te schrijven op maandag 20
april. Dat was midden in de coronacrisis. Bijna 400 men-
sen hebben dat gedaan.
Het was een tijd van thuiswerken
en veelal thuis blijven en het was
allemaal heel anders dan voor 15
maart. Vanaf dat moment mochten
Nederlanders niet meer onnodig

de straat op om de verspreiding
van het coronavirus tegen te gaan. 
De Groninger Archieven zijn een
organisatie waar men informatie
vindt over het Groninger verleden.

Bijvoorbeeld over wat er vroeger
gebeurde tijdens uitzonderlijke si-
tuaties, zoals epidemieën, oorlo-
gen, natuurrampen. De coronacri-
sis is ook een uitzonderlijke si -
tuatie. Het nieuws en de persfoto’s
worden bewaard, daar zorgen de
media zelf voor. Maar hoe het le-
ven van gewone mensen eruit zag
in deze periode, wordt niet zo van-
zelfsprekend opgenomen in de ar-
chieven. 
Daarom besloten de Groninger Ar-
chieven de rollen om te draaien.
Men ging Groningers oproepen om
actief geschiedenis te schrijven,
juist over de gewone dingen. Want
deze situatie had niemand ooit
meegemaakt. Een heel land dat
thuis zit, in vredestijd. Dat is een
mooi moment om een tijdsbeeld te
schetsen en het voor de eeuwig-
heid te bewaren. 

Inzendingen
Bijna 400 mensen hebben iets in-
gezonden. Het overgrote deel was
in tekstvorm (soms aangevuld met
foto’s), zoals dagboekverslagen,
brieven, overdenkingen, een op-
somming van de dag, maar ook ge-

dichten en liedteksten. Verder ont-
ving men 24 vlogs, 9 geluidsfrag-
menten, 22 tekeningen en 33 foto-
inzendingen. 
Opvallend is de hoeveelheid inzen-
dingen van kinderen tot 18 jaar.
Dit aantal was bijna gelijk aan het
aantal deelnemers van 65+. En al
deze mensen kwamen uit de hele
provincie, zowel stad als omme-
land. De verhouding was bijna 50-
50.
Mensen gaven aan het leuk te vin-
den om mee te doen. Het was een
mooie manier om deze bijzondere
tijd te verwerken en vast te leg-
gen. En door mee te doen aan deze
oproep, wordt hun bijdrage offi-
cieel bewaard. 
De Groninger Archieven gaan er
nu voor zorgen dat de inzendingen
formeel worden geïnventariseerd
en in de archieven worden opgeno-
men, zodat het materiaal voor al-
tijd bewaard blijft. Wanneer dat
klaar is, zijn de digitale stukken te
bekijken op de website van de
Groninger Archieven en de fysieke
stukken zijn op te vragen in de stu-
diezaal. Hoe lang dat gaat duren, is
nog niet bekend.

Obstakels in Onderdendam
ONDERDENDAM - De komende weken is er nog regelmatig sprake van een complete verkeerschaos in
Onderdendam. Omdat er onder meer aan de Provincialeweg tussen Groningen en Sauwerd wordt ge-
werkt, kiezen veel automobilisten voor een alternatieve route via Onderdendam. Verkeersregelaars
moeten flink aan de bak om de verkeersstroom in goede banen te leiden. Daarnaast zijn er onder meer
op de weg richting Bedum en op de Achterweg in Onderdendam obstakels geplaatst (foto: Ronnie Af-
man). Of dit helpt of het probleem juist bevordert, zal de tijd leren. Het is voor vracht- en landbouw-
verkeer namelijk bijna onmogelijk om deze hindernissen te nemen.

Nieuwe steigers in Onderdendam
ONDERDENDAM - Vrijwilligers zijn druk bezig om de steigers van de jachthaven in Onderdendam te
vernieuwen. De houten planken, die als ze nat zijn behoorlijk glad kunnen zijn en er al jaren lagen,
worden hierbij verwijderd. De glasvezelplaten die er voor in de plaats komen zijn veel veiliger en ver-
gen nauwelijks onderhoud. Als de klus geklaard, kan de jachthaven er weer jaren tegen (foto: Dorpen-
coördinatoren Het Hogeland).

1700 leerlingen naar
groene Damster campus
APPINGEDAM - 1700 leerlin-
gen van vier middelbare scho-
len krijgen vanaf 2022 onder-
wijs op de nieuwe groene Eens-
delta Campus in Appingedam.

Het ontwerp van De Unie Archi-
tecten brengt Havo, VWO,
(V)MBO, praktijkonderwijs, cultu-
rele voorzieningen en een sport-
cluster samen in één campus, be-
staande uit zes verbonden gebou-
wen met een totale oppervlakte
van 14.000 vierkante meter. De
campus is verweven met een vier
hectare groot landschapspark,
Voor het ontwerp zetten architect
en opdrachtgever een uniek sa-
menwerkingsproces op met alle
gebruikers, om de campus binnen
en buiten tot in detail toe te spit-
sen op de wensen en behoeftes van
de diverse onderwijsvormen. De
start van de bouw is gepland in
2020, de oplevering van het hele
complex in 2022. De Eemsdelta
Campus wordt aardbevingsveilig,
circulair en energieleverend.
Het ontwerp en de stedenbouw-
kundige opzet van de campus zijn
een herinterpretatie van de type-
rende radiale structuur van Gro-
ninger wierdedorpen. De zes ge-
bouwen takken aan op een groen,
centraal hart dat naar alle kanten
uitzicht biedt over het landschap.
,,Door gebruik te maken van de
ruimtelijke kwaliteiten van wier-
dedorpen, konden we de program-
matische en ruimtelijke wensen
van de verschillende gebruikers,
zoals een herkenbare identiteit
binnen het geheel, een plek ge-
aven”, vertelt architect Rik Velt-
man van De Unie Architecten.
,,Ook biedt de structuur veel flexi-
biliteit en de mogelijkheid om het
landschap tot in het hart van het
gebouw te brengen.”
Binnen de heldere eenheid van de
campus heeft elk gebouw een ei-
gen gevel- en dakopbouw, verwe-
ven met de functie, en daarmee
een herkenbare identiteit. De or-
ganisatie en indeling van ieder ge-
bouw is vanuit eenzelfde basis tot
in detail toegespitst op leerlingen,
gebruik en onderwijstype van elke
school. Elk gebouw heeft een ei-
gen plein met entree én een in-
gang aan het centrale hart. De
schoolgebouwen hebben een vide
die daglicht tot diep in het gebouw
brengt.

De vide is gekoppeld aan een cen-
trale ruimte die fungeert als oriën-
tatiepunt en binnenplein. De rou-
ting en organisatie zorgen voor een
geleidelijke, heldere overgang van
open naar teruggetrokken. De ma-
te van geslotenheid en openheid
varieert per type onderwijs, alsme-
de de inrichting en ruimtes voor
specifieke vakken, studieplekken,
laboratoria en werkplaatsen. 
De radiale opzet maakt het moge-
lijk voor elke school eigen groene
buitenruimte op maat te realise-
ren. Landschapsarchitect Michiel
van Driessche legt uit: ,,We heb-
ben de campus ontworpen als een
integraal leerlandschap. Het is een
plek waar onderwijs in een digi-
taal tijdperk ook een sterke fysie-
ke dimensie krijgt, buiten in de na-
tuur”. 
Dat resulteert in een gevarieerde
omgeving vol faciliteiten voor bui-
tenprogramma, zoals een kweek-
tuin, een werkplaats, een sport-
strand en een wetenschapsbos met

ecologische vijver. De buitenruim-
tes van de scholen gaan door mid-
del van heldere routing en over-
gangen vanzelfsprekend over in de
semi-openbare omringende park-
structuur. Deze parkstructuur is zo
ontworpen dat ze aanhaakt op de
kwaliteiten van het omringende
landschap en deze versterkt: de
wierde Solwerd, de groene geva-
rieerde ruimte aan de noordzijde
en de kadewereld aan het Eemska-
naal. In het hart van de Campus
bevindt zich een groen plein met
een grote boom: elk gebouw heeft
een binnengevel met optimaal
zicht op dit centrale groen. Door de
transparante gebouwopzet is voor
alle leerlingen en gebruikers con-
tact en interactie met natuur en
water altijd dichtbij.
De campus gaat onderdak bieden
aan vier scholen: de George Mar-
tens School, het Rudolph Pabus
Cleveringa Lyceum, het Theda
Mansholt College en Noorder-
poort. 

� Zo gaat de Eemsdelta Campus er uit zien.

Voor een fietsendrager
van Movanext naar Poort
WINSUM - De fietsendragers
van Movanext zijn niet alleen
compact, maar ook heel ge-
bruiksvriendelijk.  Fietsenspe-
ciaalzaak Poort in Winsum le-
vert ze.

In verband met de corona-ontwik-
kelingen lijken veel mensen hun
vakantieplannen te herzien. De ge-
plande vakantie naar het buiten-
land wordt omgezet in dagtochtjes
met de fiets in eigen land. Dit ver-
klaart de huidige drukte in de
tweewielerbranche. Daarnaast is
er nog een ontwikkeling die voor
ingrijpende veranderingen zorgt:
de omslag naar hybride- en elektri-
sche auto’s lijkt onomkeerbaar.
Maar vooral de kleinere modellen
auto’s  hebben een beperkte  trek-
haakbelasting (50 tot 60 kilo) en
mogen vaak geen caravan of aan-
hangwagen trekken. De extra be-
lasting zou te zwaar kunnen zijn
voor de elektromotor. Om te voor-
komen dat mensen in de verlei-
ding zouden komen om dit toch te
doen, zijn er door de belangrijkste
producent, Brink in Staphorst,
voor veel van deze auto’s speciale
RMC-trekhaken ontwikkeld. 

Die zijn eigenlijk uitsluitend be-
doeld voor het gebruik van een

fietsendrager. In de praktijk blijkt
echter dat lang niet alle modellen
fietsendragers op een RMC-trek-
haak passen. De Movanext Lux en
Vision  behoren tot de lichtste
(12,5 kilo), meest compacte en
meest gebruiksvriendelijke fiet-
sendragers in de markt  en passen
uitstekend op de RMC-trekhaken
van Brink.
In tevredenheidsonderzoeken on-
der klanten scoort Movanext al
lange tijd tussen 8.6 en de 9.1. De
mensen achter de Movanext-fiet-
sendrager hebben al meer dan
twintig jaar ervaring met de pro-
ductie van een kwaliteitsproduct.
De kwaliteit van de Movanext fiet-
sendrager is onlangs bevestigt
door de ANWB. In een recent over-
zicht van 18 soorten fietsendragers
krijgt Movanext een hoge beoorde-
ling van 18 punten. Met name het
gebruiksgemak wordt geroemd.
Als men vanwege veranderde va-
kantieplannen of de aanschaf van
een nieuwe auto met RMC-trek-
haak gedwongen wordt om uit te
kijken naar een nieuwe fietsendra-
ger is het slim om eens het aanbod
van Movanext te bekijken. Dat
kan bij Poort in Winsum en op
www.movanext.nl.

’Zet duurzame kwantiteit
om in duurzame kwaliteit’
NOORD-GRONINGEN - ‘Zet
duurzame kwantiteit om in
duurzame kwaliteit’. Zo luidt in
het kort het advies dat een coa -
litie van acht maatschappelijke
organisaties geeft na het ver-
schijnen van de conceptversie
van de Regionale Energiestra-
tegie (RES) in Groningen. 

In de RES wordt bepaald hoeveel
duurzame energie er in de provin-
cie Groningen gaat worden opge-
wekt, waar dit gebeurt en onder
welke voorwaarden. De coalitie
staat achter de ambitie van de re-
gio Groningen, maar mist nog be-
langrijke uitgangspunten waar het
bijvoorbeeld gaat om participatie,
locatiekeuze en landschappelijke
en ecologische inpassing van duur-
zame energie. 
De RES is de regionale uitwerking
van de doelstellingen van het na-
tionale Klimaatakkoord en wordt
gezamenlijk opgesteld door twaalf
gemeenten, twee waterschappen
en de provincie. De RES wordt in
belangrijke mate sturend bij nieu-
we plannen voor energie-opwek-
king met zon of wind op land. Het
gaat hierbij niet alleen om de hoe-
veelheid energie die wordt opge-
wekt. Ook moet gekeken worden
waar deze projecten gerealiseerd
kunnen worden met oog voor land-
schap, ecologie en draagvlak onder
omwonenden. Er ligt dan ook een
belangrijke opgave voor de regio
Groningen om hier een goede af-
weging in te maken.
De coalitie stelt dat in de concept-
versie van de RES goede eerste
stappen zijn gezet. Zo is de coalitie
blij om te lezen dat er gestreefd
wordt naar 50 procent lokaal eige-
naarschap. Wel pleit zij ervoor in
de aanloop naar RES 1.0 een aan-
tal kwalitatieve randvoorwaarden
toe te voegen. Dat is, volgens de
 coa litie, nodig om acceptatie en be-
trokkenheid van Groningers bij de
RES en ook ruimtelijke kwaliteit
en biodiversiteit beter te kunnen
borgen. 
Jan-Willem Lobeek, directeur-be-
stuurder van de Natuur en Milieu-
federatie Groningen zegt dat Gro-
ningen een grote opgave te wach-
ten staan. ,,Daarvoor kunnen we
de basis maar één keer goed neer-
zetten. Laten we ervoor zorgen dat
dit dé energiestrategie wordt waar
we als bewoners en maatschappe-
lijke partners echt achter kunnen
staan. Daar willen wij als coalitie
graag aan bijdragen.’’

Reactie
De coalitie heeft haar reactie op de
concept RES voorzien van een aan-
tal adviezen. Zo stelt men dat de
communicatie naar en betrokken-
heid van bewoners en maatschap-
pelijke organisaties bij de RES
nog veel te wensen over laat. Ook
moet helder zijn welke keuzes nu
al worden gemaakt, welke uit-

gangspunten vast staan en wan-
neer en hoe burgers en organisa-
ties zelf invloed uit kunnen oefe-
nen.
Groningen is ambitieus als het
gaat om de energietransitie en ziet
veel kansen. De coalitie geeft aan
deze ambitie te ondersteunen. Wel
ziet men graag dat een duidelijker
link wordt gelegd met de doelstel-
lingen rond energiebesparing en
de warmtetransitie.
In de concept-RES wordt al een
aantal koppelkansen geïdentifi-
ceerd. De coalitie is blij dat kansen
voor met name natuur en klimaat
worden herkend, maar wil een
stap verder gaan: geen koppel-
kans, maar koppelopgave. De op-
gaven op het gebied van natuur,
biodiversiteit en klimaatbestendig-
heid uit de regio worden dan de
onderlegger voor een nieuw op-
wekproject en integraal onderdeel
van het plan. De komst van een
energiepark wordt dan bijvoor-
beeld gekoppeld aan herstel van
landschap en biodiversiteit, inclu-
sief middelen voor beheer.
De ruimte in Groningen is beperkt
en moet kwalitatief goed benut
worden. ,,Formuleer als regio uit-
gangspunten waarin zon op dak
wordt gestimuleerd, benoem land-
schappen en locaties waar energie-
projecten niet mogelijk zijn en be-
noem landschappen en locaties
waar een koppelopgave wordt
meegegeven voor bijvoorbeeld
versterking van de biodiversiteit’’,
aldus Lobeek.
De coalitie van maatschappelijke
organisaties vraagt de RES-regio
Groningen om hun advies mee te
nemen in de vervolgstappen rich-
ting de RES 1.0 en met hen op te
trekken om een eerlijke en kans-
rijke basis te creëren waarbinnen
de energietransitie in de provincie
Groningen kan plaatsvinden. De
coalitie van maatschappelijke or-
ganisaties bestaat uit Groninger
Dorpen, Groninger Energiekoepel,
Het Groninger Landschap, Land-
schapsbeheer Groningen, Libau,
Natuur en Milieufederatie Gronin-
gen, Natuurmonumenten en de
Waddenvereniging.

Gedicht van Jane
Leusink op
Fietsknooppunt 57
WIERUMERSCHOUW  - Op het
informatiebord bij Fietsknooppunt
57, ten zuiden van Wierumer-
schouw bij het kruispunt van het
Reitdiep en het Van Starken-
borghkanaal, staat op een bord
niet alleen een duidelijke over-
zichtskaart, maar is via een Q-code
ook veel andere informatie te vin-
den. 

Zo is er een gedicht uit de bundel
Een grazende streep in de lucht te
beluisteren van dichter Jane Leus-
ink, die jaren in Zuurdijk en Win-
sum woonde. Groninger orgels

laten deze zomer
van zich horen
NOORD-GRONINGEN - Liefheb-
bers van de klanken van de Gro-
ninger orgels komen deze zomer
weer volop aan hun trekken.
Nergens ter wereld vindt men zo-
veel historisch waardevolle orgels
als in Groningen en het naburige
Duitse Ostfriesland. Beide regio’s
zijn beroemd om hun eeuwenoude
orgels en niet voor niets loven ken-
ners de kwaliteit van deze instru-
menten. In de Orgelzomer 2019
kwamen ter gelegenheid van de
activiteiten rondom de herdenking
van de 300e sterfdag van de be-
roemde orgelbouwer Arp Schnit-
ger orgelstudenten uit bijvoor-
beeld Zuid-Korea, Japan, Canada
en de Verenigde Staten naar Gro-
ningen.

Organisten uit heel Nederland ge-
ven deze zomer concerten op Gro-
ningse orgels. Deze concerten wor-
den door Erfgoedpartners over-
zichtelijk in de digitale nieuws-
brief Orgelagenda voor Groningen
en Ostfriesland geplaatst. De agen-
da verschijnt gedurende de zomer-
maanden twee keer per maand en
van oktober tot en met maart eens
per maand. Een abonnement is
gratis. 
Klankjuwelen is een tijdschrift
over Groninger en Ostfriese orgels.
Het verschijnt steeds aan het be-
gin van het orgelseizoen. Het tijd-
schrift biedt een inkijkje in de we-
reld achter het orgel, waar mensen
met passie activiteiten organise-
ren, orgels restaureren of mensen
opleiden. Kortom, over allen die
bij de orgels betrokken zijn. Ach-
terin het tijdschrift is een over-
zicht opgenomen van zowel de or-
gelconcerten in Groningen als in
Noord-Duitsland. Klankjuwelen is
een coproductie van Erfgoedpart-
ners en het Organeum in Weener. 
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Snelheid essentieel
voor Sjoerd van
der Ploeg (FC LEO)
Op achttienjarige leeftijd debuteerde Sjoerd van der
Ploeg in het eerste elftal van FC LEO uit Leens. Zestien
jaar later beëindigde hij zijn loopbaan als speler. De oor-
zaak was een carrièreswitch van kok naar ambulance-
chauffeur. 

door Johan Staal

,,Ik ben ondertussen drieënvijftig
jaar en besloot twintig jaar gele-
den dat ik van baan wilde verande-
ren. Tot die tijd was ik als kok
werkzaam waarvan de laatste ja-
ren in een zorginstelling. En dat
laatste, het werken in een beperk-
te ruimte, was iets dat mij steeds
meer tegen begon te staan. Ik was
als kok bij de marine begonnen en
dat was een ander verhaal. Toen
maakte ik reizen naar bijvoor-
beeld Curaçao waar we in 1988 het
voor Nederland zeer succesvolle
EK hebben gevolgd. We hadden
toen het geluk dat we daar voor
een maand in de haven lagen en
we de marinemensen van landen
als Engeland en Duitsland mooi de
gek aan konden steken’’, vertelt de
oud-spits voor wie het voetballen
zelf ruim tien jaar eerder bij de E-
junioren van Kloosterburen was
begonnen. ,,Wij woonden toen nog
in Hornhuizen en daarom werd het
Kloosterburen waar ik tot en met
de D-unioren heb gespeeld. Toen
ik dertien jaar was, dat was in
1980, maakte ik de overstap naar
de C-junioren van FC LEO. Dat
kwam omdat er een verhuizing
naar Leens aanstaande was. Ver-
der was het ook zo dat ik door het
geloof toch niet voor zondagclub
Kloosterburen kon blijven spelen.
In Leens kreeg ik met Jan Rozema,
Betto Smit en Cor Ammeraal te

maken. Dat waren geweldige club-
mensen waarbij Jan ook nog eens
een fantastische trainer was. Maar
ook als persoon zat hij goed in el-
kaar. Zo weet ik dat ik een keer te
laat in Leens kwam toen ik op de
fiets van Hornhuizen moest ko-
men. Het waaide die dag hard en
ik was al een kwartier eerder van
huis gegaan. Toen ik in Leens
kwam, was het team al weg waar
ik flink van baalde. Jan zag dat en
wist dat ik er altijd alles aan deed
om op tijd te zijn. Hij heeft mij
toen naar volgens mij Zuidhorn ge-
bracht waar ik toen op zijn verzoek
de hele wedstrijd heb gespeeld.
Dat zijn dingen die vergeet je
nooit en tekent voor mij de mens
Jan Rozema”, aldus Sjoerd van der
Ploeg, die prima weet te vertellen
waar zijn kwaliteiten lagen. 

Sjouwer
,,Mijn belangrijkste wapen was
mijn snelheid. Wat je je nu niet
meer voor kunt stellen’’, grapt hij
daar direct over heen. ,,Ik was in
mijn beste jaren een echte sjou-
wer. Daarnaast had ik in het veld
een band met Dick Hooghakker en
Peter Batema. Die wisten mij met
een steekpass of dieptepass vaak
in scoringspositie te brengen”, ver-
telt de Leenster die in het seizoen
’85-’86 zijn debuut in het eerste elf-
tal van de plaatselijke hoofdmacht
maakte. ,,Dat was nog in de Gro-
ninger Voetbal Bond met Hilbrand
Waal kes als trainer. Dat was een

trainer die veel deed voor een
goed resultaat. Toen ik bij de mari-
ne diende hadden we een keer een
avondwedstrijd. Waalkes vond mij
zo belangrijk voor het team dat hij
mij uit Den Helder haalde en ook
weer terugbracht. Terugkijkend
op mijn periode als speler van het
eerste elftal denk ik ook terug met
plezier terug aan de samenwer-
king met Gerke Kersaan. Gerke
was een echte peoplemanager die
de gave had om iedereen in zijn
kracht te laten spelen. Hij liet Ben-
nie Batema, die een terriër was die
je drie keer tegen kwam, geen rare
dingen doen. Bennie moest zijn
man uitschakelen en als hij de bal
had die snel inleveren bij mijn
broer Jaap, Dick Hooghakker of
Peter Batema. Gerke was verder
een trainer die altijd wedstrijdge-
richt trainde. In die tijd had je nog
niet het trainingsprogramma
VTON dat nu heel populair is. Ik
ben zelf geen voorstander van
voorgeprogrammeerde trainingen
en uit de gesprekken van toen
weet ik zeker dat hij daar precies
zo over zal denken. Bij een kleine
vereniging als FC LEO heb je na-
melijk binnen een team vaak een
groot verschil in kwaliteit. Ik heb
een aantal jaren een jeugdteam
getraind. Dan had je bijvoorbeeld
drie prima voetballers, vier redelij-
ke en zeven die er duidelijk min-
der van begrepen. Dan moet je in
mijn beleving een training geven
waar iedereen wat aan heeft in
plaats van een training te verzor-
gen waar de helft niets van be-
grijpt”, aldus de oud-spits die dus
op 34-jarige leeftijd een punt ach-
ter zijn carrière zette.

Ambulance
,,Ik was in de jaren daarvoor al
druk bezig om een carrièreswitch
te maken. Wat mij toen heel erg
trok, was het vak van ambulance-
chauffeur. Dat kwam omdat ik
meewerkte aan de Lotusvereni-
ging waar slachtoffers van bijvoor-
beeld verkeersongelukken worden
gespeeld. Dat zorgde er voor dat ik
toen via FC LEO cursussen ben
gaan volgen en ik binnen de club
wat ging doen op het gebied van
het behandelen van geblesseerde
spelers. Op een gegeven moment
kwam er een vacature voor een
chauffeur op de ambulance waar
ik toen op heb gesolliciteerd. Ik
werd aangenomen en ben nu al bij-
na twintig jaar ambulance-
chauffeur. Als ik terugkijk, ben ik
echt blij dat ik die stap toen heb
gemaakt. Al betekende dat wel di-
rect dat ik niet meer voor het eer-
ste elftal uit kon komen. Maar ik
was ondertussen op een leeftijd
waar ik van wist dat ik geen jaren
meer op dat niveau zou spelen. Ik
ben toen naar het tweede elftal
van FC LEO gegaan en heb daar-
na, samen met mijn broers Ties en
Jaap, nog een paar jaar in het der-
de elftal van Kloosterburen ge-
speeld’’, vertelt Sjoerd van der
Ploeg, die ook nog even bij toen
nog de BV Veendam mocht trai-
nen. ,,Ik was toen al 24 jaar en
speelde regelmatig voor het Regio-
team van Harry Torrenga. Harry
had geregeld dat ik mijn kunsten
bij Veendam mocht vertonen. Dat
was in de periode dat Dick Luk-
kien er nog speelde en ook kwam
ik Jan-Jaap Zijlstra daar tegen.
Om heel eerlijk te zijn, kwam ik
voor dat niveau te kort, zodat het
voor mij bij FC LEO en wedstrij-
den in het Regioteam bleef. Maar
een leuke ervaring was het wel.

Wat dat betreft is het jammer dat
het werk van de helaas bij een ver-
keersongeval omgekomen Harry
Torrenga nooit is voortgezet”, al-
dus Van der Ploeg.
Uiteraard heeft Van der Ploeg als
ambulancechauffeur het nodige
meegemaakt. ,,Het is natuurlijk
een cliché van jewelste, maar je
maakt op de ambulance leuke
maar ook zeker minder leuke din-
gen mee. Maar dat weet je wan-
neer je aan een dergelijke baan
begint’’, relativeert de Leenster
zijn werkzaamheden om vervol-

gens te vertellen over de ook door
ambulances gebruikte TON-metho-
de. ,,Ton van de Lustgraaf, docent
rijvaardigheid, bedacht in 2011
een nieuwe methode om met opti-
sche- en geluidssignalen te rijden
als voorrangsvoertuig. Deze metho-
de is door hem verder ontwikkeld
en wordt inmiddels door alle be-
stuurders van politievoertuigen in
Nederland gebruikt. Ook opleiders
van ambulance- en brandweer-
chauffeurs geven deze methode
ondertussen door. De methode is
de Tonmethode genoemd, en dat

staat voor tegengesteld opvallend
naderen. Ik zou mensen die dit le-
zen willen aanraden om het film-
pje op YouTube te bekijken want
het ook door ons rijden volgens de
Tonmethode heeft zijn waarde on-
dertussen al diverse keren bewe-
zen.’’
Tot slot keren we toch weer terug
naar het voetbal wanneer Sjoerd
van der Ploeg lachend vertelt over
een vorm van bijgeloof die er in
zijn actieve periode als speler bin-
nen het eerste elftal van FC LEO
heerste. ,,Wij stonden in die tijd

bekend als de ploeg waar zeker
een vijftal spelers met geitenwol-
len sokken over de voetbalkousen
speelde. Daar werd bij andere
teams best lacherig over gedaan
maar wij voelden ons er prima bij.
Het sloeg echt nergens op, want bij
slechte weersomstandigheden wer-
den ze nat en dus zwaar en had je
eigenlijk meer hinder dan plezier
van. Er was weleens een trainer
die daar verandering in wilde
brengen maar die was kansloos.
Geitenwollensokken over onze
kousen was ons ding.”

Op 45 jarige leeftijd ontdekte Suzan Wierenga de karate-
sport pas echt. Maar nu ruim anderhalf jaar later is de
Winsumse al in het bezit van de blauwe band en is ze als
bestuurslid een van de drijvende krachten achter de
plannen die karatevereniging Katsu voor de toekomst
heeft.

door Johan Staal

,,In de zomer van 2018 kwam ik
echt met Dojo Katsu in aanraking
toen ik als vrijwilliger meeging
naar het trainingsweekend op
Schiermonnikoog. In april van dat
jaar was ik bestuurslid geworden
en doordat ook mijn kinderen lid
van de karatevereniging waren
vond ik het niet meer dan normaal
dat ik ook in dat weekend mijn in-
breng zou hebben. Tijdens dat trai-
ningsweekend zag ik vervolgens
nog meer hoe men binnen de ver-
eniging met elkaar optrok zonder
dat er gekeken werd naar wie of
wat je was of wat voor werk of
school je deed. Dat sprak mij echt
enorm aan en liet mij direct voelen
dat er ook voor mij binnen Katsu
voldoende ruimte was om weer te
gaan sporten. In mijn jonge jaren
heb ik namelijk gevoetbald en
wedstrijden gezwommen. Bij het
zwemmen ben ik diverse malen
club- en regionaal kampioen ge-
worden. Op een gegeven moment
kwam ik in de jongenscompetitie
omdat er bij de meisjes geen te-
genstanders meer waren. En ver-

der is het bijna dertig jaar geleden
dat ik bij de vv Eenrum ging voet-
ballen. Vervolgens ben ik hier in
Winsum voor Hunsingo gaan spe-
len maar dat heeft niet lang ge-
duurd. Ik was namelijk snel klaar
met het feit dat een wedstrijd niet
door kon gaan omdat het vanwege
het weer werd afgelast. Vervol-
gens heb ik nog een aantal jaren
voor Viboa in de zaal gespeeld.
Maar de laatste jaren deed ik niet
echt aan sport, hoewel ik wel vond
dat ik dat weer moest oppakken.
Dit omdat mijn leven voor het
grootste gedeelte uit mijn gezin en
het aansturen van mijn bedrijven
bestond. Ik werk sinds mijn 23e
door heel Nederland in steden en
wijken met complexe woning-
bouwopgaven. Dat betekent veel
reizen en regelmatig avonden wer-
ken met als resultaat meerdere be-
drijven in Groningen, Rotterdam,
Eindhoven en Barcelona met meer
dan 100 medewerkers en een groot
netwerk. Tussen hard werken en
sporten zit natuurlijk wel een ver-
schil, maar nadat ik eerst een groot
aantal kilo’s was afgevallen, trok
ik toch de stoute schoenen aan en
nu ben ik blij dat ik mij als lid van

Katsu heb aangemeld.” 

KAW-Architecten
Naast dat ze als karateka twee
keer per week op de mat staat, is
de Winsumse, die mede-directeur
is van KAW-Architecten uit Gro-
ningen, ook een van de drijvende
krachten achter de toekomst van
de karatevereniging. ,,Nadat ik in
het bestuur was gekomen, ben ik
sinds maart van dit jaar secretaris.
Samen met Lammert Meinema,
die voorzitter is, ben ik nu druk
met het realiseren van de plannen
die we met Dojo Katsu hebben. Zo
hebben we als vereniging afscheid
genomen van de plannen om naar
De Tirrel te gaan. We blijven in
het karakteristieke gebouw aan de
Schouwerzijlsterweg. Daar gaan
we verder als Dojo Kai Het Hoge-
land omdat we duidelijk meer zijn
dan een vereniging met alleen
maar leden uit Winsum en directe
omgeving. Onze leden komen over-
al vandaan, wat de laatste jaren al-
leen maar meer is geworden. We
zijn de afgelopen twee jaar name-
lijk gegroeid van 50 naar bijna 100
leden. Maar onze dojo wordt niet
alleen door ons gebruikt. We heb-
ben namelijk de samenwerking ge-
zocht met de judovereniging, de
ouderengym, personal coaches en
AOC Terra. Maar we zien wel dat
onze dojo verder verpaupert, scha-
de heeft door de aardbevingen en
onderhoud nodig heeft. Het ge-
bouw, dat in 1952 nog een sporthal
genoemd werd, blijft echter wel
staan. Maar we willen terug naar
de oude staat en het pand verduur-
zamen en zijn karakteristieke uit-
straling teruggeven”, vertelt de en-
thousiaste Winsumse.
,,Het plan is dat we de aanbouw
die in de jaren tachtig gerealiseerd
is gaan afbreken. We willen de
kleedkamers en de dojo samenvoe-
gen om zo een kantine te realise-
ren. In de trainingshal, bij karate
dus een dojo genoemd, en in de
kantine komen ramen tot aan de
grond en een spiegelwand. Het
licht in onze dojo en de zon die bij
ons naar binnen schijnt, zorgt voor
een prettige sfeer om te sporten.
Dat vind je in de meeste sport-
ruimtes niet. En verder willen we
aan de westkant een groot raam
met uitzicht op een grasveld om-
ringd met een Japanse tuin met
bonsai-boompjes en boeddhistisch
tempeltje. Hierdoor kunnen we
ook buiten trainen. Maar daar heb-
ben we natuurlijk wel de nodige fi-
nanciële steun bij nodig. We heb-
ben twee subsidies aangevraagd.
Een daarvan is ingediend bij het
programma Toukomst van het Na-
tionaal Programma Groningen.
Men heeft daar 100 miljoen euro
in kas om de leefbaarheid in Gro-
ningen te verbeteren. Onze toe-
komstplannen betekenen iets voor
de gehele provincie op het gebied
van leefbaarheid en maatschappe-
lijke ontwikkelingen. In onze dojo
staan respect, samenwerking,
weerbaarheid en persoonlijke ont-
wikkeling voorop. Dat heeft een
enorme positieve impact op de so-
ciale cohesie van de samenleving.
In de huidige tijd is kansen zien,
jezelf beheersen en het erkennen

van je eigen kracht essentieel.
Wanneer daar een substantieel be-
drag uit zou komen dat ons goed
op weg zou helpen om onze plan-
nen te realiseren, zou dat mooi
zijn. Het initiatief van het Natio-
naal Programma Groningen is fan-
tastisch,  maar de kanttekening is
dat er gevraagd wordt op nieuwe
ideeën. Maar de ideeën zijn er al,
de toukomst is al begonnen. Wij
vinden dat er snel iets moet gebeu-
ren. Daarom hebben we, samen
met de ondernemers Jan Dirk Gar-
denier en Erik Wong, een manifest
opgesteld met als titel Wij zijn het
idee. Wij vinden dat het nu echt
tijd wordt dat er iets gebeurt. Wat
de subsidie-aanvragen ook opleve-
ren, er zijn veel enthousiaste Gro-
ningers die prachtige toekomst-
plannen klaar hebben liggen en
wachten op organisatorische en fi-
nanciële ondersteuning. Krachten
bundelen en starten, vinden wij
belangrijk. Dojo Katsu is niet al-
leen een karatevereniging die van
stad tot wad werkt, maar ook inter-
nationaal gaat. Daarnaast zijn we
van het samenwerken met andere
verenigingen, organisaties en be-
drijven. Dat is onze kracht. En dat
willen we graag verder uitwerken
en uitbreiden. In de karatewereld
wordt iemand die de ring in gaat
vechter genoemd. Zo sta ik geluk-
kig ook bekend. Dat ben ik tijdens
mijn werk en dat ben ik ook als het
gaat om de plannen om onze doe-
len te bereiken.” 

Aspiraties
Wanneer die laatste opmerking
valt, gaat het opeens over haar
sportieve aspiraties en valt het
woord vechter weer. En vervol-
gens is aan de pretoogjes van de in
2011 tot Zakenvrouw van het Noor-
den gekozen Winsumse te zien dat
er nog een uitdaging is die ze op
voorhand niet uit de weg gaat. ,,Ik
zeg niet dat ik het nooit ga doen,
maar voor de komende editie van
het Katsu Gala is het zelf als vech-
ter op de mat staan nog te vroeg.” 
Shihan Lammert Meinema is het
daar mee eens. ,,Als trainer ben ik
er verantwoordelijk voor dat mijn
pupillen klaar zijn voor een ge-
vecht. En met klaar bedoel ik men-
taal maar ook conditioneel. Hoe je
iemand gaat voorbereiden is puur
persoonlijk maar het vraagt ook
veel van degene zelf. Niet altijd is
alles mogelijk. Je moet het nooit
zoeken in iets wat niet kunt, maar
altijd in dat wat wel kunt. Jezelf
blijven uitdagen en nooit opgeven,
zijn daarin wel de kernwoorden’’,
aldus Meinema.
,,Dat is ook de kracht van de Shi-
han’’, zegt Wierenga. ,,Dat zag je
ook toen we met het coronavirus te
maken kregen. Direct was hij hel-
der in dat je moet zoeken naar op-
lossingen en niet in het negatieve
moet blijven hangen. Kijk naar de
toekomst en pak je kansen en laat
je niet beïnvloeden door negatieve
media of onrustmakers. Maar ge-
lukkig zijn ook voor ons de regels
wat versoepeld. We kunnen weer
trainen, zodat we ook sportief ver-
der kunnen werken aan een mooie
toekomst van Dojo Kai Het Hoge-
land.”

� Sjoerd van der Ploeg: ‘Geitenwollen sokken over onze voetbalkousen was ons ding’.

� Suzan Wierenga is zowel op als buiten de karatemat iemand die weet wat ze wil (foto: Ronnie Afman).

Suzan Wierenga:
in alles een vechter

FC LEO niet blij
met actie gemeente
Voetbalvereniging FC LEO in Leen is niet blij met een actie van de
gemeente Het Hogeland. Voorzitter Arjen Fledderman trof vorige
week een trainingsveld aan dat door de gemeente was voorzien een
laag zand om oneffenheden weg te werken. Dat is op zich prima,
maar het zand dat hiervoor gebruikt werd, zat vol met puin, ste-
nen en andere scherpe voorwerpen. Dat moest allemaal met de
hand verwijderd worden. Op de foto, van Fledderman, is een deel
van de gevaarlijke rommel te zien. De vereniging is niet blij met
dit extra werk. ,,Ik krijg hier hoofdpijn van’’, aldus de voorzitter. Of
de gemeente Het Hogeland ook op andere sportcomplexen voor de-
ze gevaarlijke situatie heeft gezorgd, is niet bekend.

Uitslagen postduiven
UITHUIZEN - Postduivenvereni-
ging Noordpoolvliegers uit Uithui-
zen heeft vorige week twee vluch-
ten gehouden. Zaterdag werd er
vanaf het Franse Sence gevlogen.
De uitslag luidt als volgt: J. Veen -
stra 1-4; H.H. Heslinga 2-7; E.
Kamphuis 3-24; P. Stevens 5-18;
Combinatie Sterenberg 6-17; L.T.
Baar 13-19; C. Roelofsen 23.

Dezelfde dag werden er ook dui-
ven gelost in Duiven. De uitslag
luidt als volgt: E. Kamphuis 1-6;
H.H. Heslinga 2-3; P. Rop 16-17; J.
Veenstra 20-21; G. Bos 24-26; Com-
binatie J. Rop en zn. 29-30; E.R.
Bolt 38-41; C.J. van der Molen 39-
40; C. Roelofsen 94; T. Drent 95-
108.

Meer wissels
toegestaan in
amateurvoetbal
In de strijd om de districtsbeker
van het amateurvoetbal mogen
teams komend seizoen vijf keer
wisselen in plaats van drie keer. 

,,Om te voorkomen dat het spel te
vaak stil ligt, geldt dat er per wed-
strijd ten hoogste drie momenten
zijn om deze wissels toe te passen’’,
heeft de KNVB laten weten. 

Of  het vijf keer mogen wisselen
ook voor de competitie gaat gel-
den, is nog niet bekend.
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’Ezinge blijft
voor altijd
mijn club’
Na het seizoen 2011-2012 nam Dirk-Johan Ritzema, door
een verhuizing naar Leeuwarden, afscheid als doelman
van het eerste elftal van Ezinge. Het was een afscheid
dat bijna voor beëindiging van zijn loopbaan als doelman
zorgde. Maar uiteindelijk kwam alles toch weer op zijn
pootjes terecht.

door Johan Staal

,, In april 2011 ben  ik met mijn ge-
zin naar Leeuwarden verhuisd. Dit
kwam omdat mijn vrouw Carin,
die van oorsprong uit Friesland
komt, graag wat dichter bij haar
familie wilde wonen. Ik werkte
toen nog in Groningen en besloot
om wel voor  Ezinge te blijven
voetballen. Dat betekende wel dat
ik meer tijd kwijt was met reizen
naar  mijn werk in Groningen  en
het voetballen maar dat zag ik niet
als een probleem. Ik was een echte
clubman en dacht het op die ma-
nier nog wel een tijdje vol te kun-
nen houden om voor Ezinge te blij-
ven spelen. In die periode speel-
den we met Ezinge in de vierde
klasse wat eigenlijk wat te hoog
gegrepen was. We kwamen in het
seizoen 2010-2011 namelijk in de
nacompetitie terecht en moesten
het in een tweeluik opnemen te-
gen Meeden. In het thuisduel ging
het  voor ons al mis, want we verlo-
ren met 0-1. Dat zorgde natuurlijk
niet voor  veel zelfvertrouwen rich-
ting het uitduel maar we kwamen
op een gegeven moment toch op
voorsprong. Maar met nog minder
dan tien minuten te spelen  kreeg
Meeden een strafschop. Wanneer

Meeden die zou benutten, bete-
kende dat  voor ons dat het nog
een hele klus zou worden om vier-
deklasser te blijven. Dan moesten
wij  namelijk nog twee keer scoren
om ons veilig te spelen. Ik wist de
strafschop echter te keren en even
later maakten wij de 0-2 en moest
de thuisploeg twee keer scoren om
te promoveren. Dat lukte ze uitein-
delijk niet, zodat 28 mei sindsdien
voor mij een hele bijzondere bete-
kenis heeft. Het is namelijk niet al-
leen onze trouwdag, het is ook de
verjaardag van Wobbe de Vries,
die toen onze trainer was, en nu
dus ook de dag dat we in 2011 het
vierdeklasserschap met een jaar
wisten te verlengen. Helaas ging
het een jaar later wel fout omdat
we voor de vierde klasse gewoon
te weinig kwaliteit hadden.” 

Pijn in het hart
Halverwege dat  laatste  seizoen
had Ritzema echter al besloten om
toch te stoppen als doelman van
Ezinge. ,,De belasting voor ons als
gezin werd gewoon te groot, zodat
ik, en echt met pijn in het hart, be-
sloot om er een punt achter te zet-
ten. Dat dit uiteindelijk gepaard
ging met een degradatie maakte
het nog eens dubbel zuur”, vertelt
de  tegenwoordig  als glazenwas-

ser/schoonmaker bij Buwalda Mul-
tiservice werkzame keeper. 
Het stoppen als doelman van Ezin-
ge betekende echter niet dat hij
het plan had om helemaal te stop-
pen. ,,In mijn nieuwe woonplaats
Leeuwarden  zijn meerdere ver-
enigingen actief en ik had  de am-
bitie om te kijken waar mijn pla-
fond lag.” 

Maar het zichzelf aanbieden als
doelman zorgde direct voor een
stevige domper voor een in Ezinge
zeer gewaardeerde doelman. ,,Ik
ga geen namen noemen, maar bij
de eerste club waar ik contact mee
zocht, kreeg ik te horen dat er al
vijf prima keepers waren, maar ik
wel in een lager team kon keepen.
Bij de tweede club mocht ik uitein-
delijk wel een proeftraining doen
maar toen werd ik ziek. Ik ben niet
iemand die snal afzegt en ik was
ook echt heel erg ziek. Toen de
trainer daarna belde en de opmer-
king plaatste dat wanneer ik geen
zin had ik dat gewoon kon zeggen,
was ik er helemaal klaar mee. Op
dat moment gingen mijn ambities
even de prullenbak in en dacht ik
serieus aan helemaal stoppen.
Maar in de winterstop van het sei-
zoen 2012-2013 begon het toch
weer te kriebelen en besloot ik om
mij aan te melden bij de zaterdag-
tak van Rood Geel. Dat was geen
club die op een hoog niveau speel-
de maar dat maakte mij niet meer
uit. Maar nog in dezelfde week
werd ik gebeld door de trainer van
vv Leeuwarden, Wim de Ron. De
Ron is oud-doelman van onder
meer Cambuur en is na zijn prof-
loopbaan in Leeuwarden gebleven
om daar als trainer in het amateur-
voetbal verder te gaan. Omdat er
een fusie tussen Rood Geel en vv
Leeuwarden op stapel stond, was
hij getipt dat er zich bij Rood Geel
een doelman had aangemeld.  vv
Leeuwarden kampte namelijk met
veel blessureleed onder de selec-
tiekeepers en De Ron vroeg of ik
er wat voor voelde om naar vv
Leeuwarden te komen. Even had
ik iets van, wil ik wel op zondag
spelen? Maar het niveau, derde
klasse, maakte mij nieuwsgierig
en dat gaf uiteindelijk de doorslag.
Na mijn eerste training keepte ik
die zondag daarna direct in het
tweede elftal dat in de reserve eer-
ste klasse uitkwam. In dat team
speelde ik nog twee wedstrijden
om vervolgens eerste keeper te
worden. Na dat seizoen werd het
even spannend omdat er een fusie
volgde en het dan maar afwachten
is wat er met je gaat gebeuren.
Wim de Ron is geen trainer van
veel woorden maar aan zijn hou-
ding naar mij kon ik wel merken
dat hij tevreden over mij was.” 

Zo werd Dirk-Johan Ritzema op-
eens eerste keeper bij een derde-
klasser uit de hoofdstad van Fries-
land, een provincie waar de bele-
ving wat betreft het voetbal duide-
lijk anders is dan in Groningen.
,,Wanneer we met Ezinge tegen
een Friese opponent moesten spe-
len, had ik dat beeld al een beetje.
Maar met Leeuwarden en vervol-
gens ook met Leovardia was dat
helemaal helder. Toen kreeg ik op-
eens te maken met line-ups en liep
ook ik met een kindje aan de hand
het veld op. Dat maakte het alle-
maal toch net even leuker en daar-

naast staat er in Friesland ook veel
meer publiek langs de lijn. En ook
dat was ik niet echt gewend want
voor meer dan vijftig toeschou-
wers heb ik in Feerwerd nooit ge-
speeld’’, zegt de doelman met een
brede lach. 

Beleving anders
Maar waar de beleving anders was
in Friesland veranderde er één
ding niet en dat was het niet krij-
gen van gerichte keeperstraining.
,,Daar had ik natuurlijk met Wim
de Ron wel op gehoopt, maar dat
zat er ook in Leeuwarden niet in.
Nu ik zo terugkijk op mijn carrière
is dat wel iets waar ik van zeg, stel

dat ik wel gerichte training had ge-
kregen? Wat had ik dan kunnen
bereiken? Toen ik denk ik veer-
tien jaar was werd ik benaderd
door Viboa. Ik was toen een klein
en bescheiden ventje en durfde
die stap niet te maken. En later
hoorde je in de wandelgangen
weleens wat, maar concreet bena-
derd werd ik daarna nooit meer.
Voor mij was dat ook geen punt
omdat ik het prima naar mijn zin
had bij Ezinge. Maar toch had ik
graag een aantal jaren specifieke
keepertraining gehad, zodat ik nog
beter had kunnen worden. Helaas
is dat bij nog teveel verenigingen
iets waar te weinig aandacht aan

wordt besteed’’, is Ritzema, die nu
nog als doelman in het vierde elf-
tal van Leovardia speelt, heel erg
duidelijk. ,,Ik ben ondertussen 36
jaar en drie jaar geleden vond ik
het spelen voor een eerste elftal
wel mooi geweest. Ik was ondertus-
sen van baan veranderd en dat
zorgde dat het twee keer trainen
lastig werd. Omdat de eerste drie
teams bij Leovardia selectieteams
zijn, kwam ik in het vierde elftal
terecht. Maar ook dat is nog een
prima team dat bestaat uit spelers
die op hoog niveau hebben ge-
speeld. Wij trainen ook nog een
keer per week en spelen de laatste
jaren steeds mee voor het kam-

pioenschap. Wat dat betreft heb ik
het met Leovardia wel getroffen.
Ook met het eerste elftal deden we
in mijn periode als doelman mee
om de prijzen. Niet dat dit door
mij kwam, maar wanneer er men-
sen zijn die zeggen dat je belang-
rijk voor het team bent, streelt dat
je wel. En dat heb ik ook nu ik la-
ger speel, zolang ik nog belangrijk
voor het team kan zijn, ga ik door.
En mocht ik er op een gegeven mo-
ment helemaal klaar mee  zijn dan
weet ik zeker dat ik wat vaker bij
Ezinge kom kijken. Ik heb het echt
uitstekend naar mijn zin bij Leo-
vardia. Maar het is toch Ezinge dat
voor altijd mijn club zal blijven.”

Nog steeds bewaart de nu 64-jarige Theo Bos zijn leren
sporttas vol herinneringen op de zolder van zijn woning
in Eenrum. Het is een tas vol herinneringen, die hem te-
rug laten gaan naar de 21 seizoenen die hij als vooral
middenvelder in het eerste elftal van vv Kloosterburen
speelde.

door Johan Staal

,,Toen ik als voetballer in Klooster-
buren begon, was dat in de pupil-
len en later in de B-junioren als
spits. Dat was in de periode dat je
nog met vijf voorhoedespelers
speelde. Ik was toen de centrum-
spits en rechts naast mij speelde
Wim Toonder. Uit die periode
weet ik mij nog goed te herinneren
dat ik samen met Wim behoorlijk
productief was. Dat laatste was
vervolgens in de A-junioren niet
anders want ook daar wisten we
met regelmaat onze doelpuntjes
mee te pikken. Wat ik mij verder
nog goed voor de geest kan halen,
is dat er in die jaren, ondertussen
bijna vijftig jaar geleden, nog ge-
traind werd op wat nu de parkeer-
plaats van sportpark Westerkloos-
ter is. Nu is dat iets wat nauwelijks
meer voor te stellen is, maar toen
wisten we niet beter,” vertelt Bos,

die als A-junior al snel benaderd
werd om voor het eerste elftal te
gaan spelen.
,,Dat was in het seizoen ‘73/’74 met
Klaas Adolfs als trainer. Hij wilde
mij graag in het eerste elftal heb-
ben maar waar ik, maar ook het
jeugdbestuur, in eerste instantie
niet veel voor voelde. Met de A-ju-
nioren hadden we namelijk een
prima team en daar wilde ik graag
in blijven voetballen. In dat team
speelde ook Corrie Leegte. Hij
speelde centraal achterin en was
naast spijkerhard ook iemand die
graag op buitenspel speelde. Dat
liet hij ook luid en duidelijk horen
waarbij je het wel liet om te blij-
ven hangen. Want dan wist je dat
een scheldkanonnade je deel
was”, vertelt een lachende Theo
Bos. , ,,Maar trainer Adolfs bleef
maar vragen of ik voor het eerste
elftal wilde spelen. Toen heb ik als
voorwaarde gesteld dat ik dan wel
zaterdags in de A-junioren wilde

blijven spelen. Een seizoen later
ging ik definitief naar het eerste
elftal en mocht ik samenspelen
met Ge rard Ernens, Bob Bolt en
doelman Han Bos. Dat waren voor
mij mannen uit de buitencatego-
rie. Gerard en Bob waren als veld-
speler echt heel goed, waarbij Ger-
ard echt de beste speler was die
ooit voor Kloosterburen heeft ge-
speeld. En Bob, die ooit als spits
was begonnen, speelde toen als
laatste man echt fantastisch. En
daarachter hadden we met Han
een keeper die echt punten voor
ons pakte. Toen ik met hem sa-
menspeelde, vond ik hem al gewel-
dig maar ook later toen ik als voet-
balliefhebber wedstrijden ging be-
zoeken heb ik nooit een doelman
gezien die beter was dan Han Bos.
Ik weet dat er vanuit het betaald
voetbal belangstelling van meerde-
re clubs voor hem is geweest maar
dat hij geen zin had om die stap te
maken”, aldus de oud-voetballer
die in zijn lange loopbaan als spe-
ler van het eerste elftal met in to-
taal vijf trainers te maken kreeg.
,,Op een aantal van 21 seizoenen is
dat niet veel. Het past bij Klooster-
buren. Het was toen, en ook nu
niet, geen vereniging waar men
snel afscheid van een trainer
neemt. Op dat gebied is Klooster-
buren altijd wel een stabiele club
geweest.” 

Jeugdleider
Bos was niet alleen als speler ac-
tief voor Kloosterburen. ,,In 1984
ben ik de cursus voor jeugdleider
gaan doen en aansluitend ook de
scheidsrechterscursus en een cur-
sus om in de kantine te mogen
staan. ,,Toen was het nog zo dat je
bijna overal een cursus voor moest
volgen. Dat is tegenwoordig an-
ders. Nu is men al snel blij wan-
neer een goedwillende vader of
moeder als elftalleider/trainer wil
fungeren of in de kantine wil hel-
pen. Toen ik een tijdje jeugdleider
was, werd ik vervolgens benaderd
voor een functie binnen het jeugd-
bestuur. Daarna werd ik lid van
het hoofdbestuur. Dat was in de
periode dat de voetbalvereniging
haar 60-jarig jubileum vierde. De
voetbalclub is in 1931 opgericht en
dat betekent dat we volgend jaar
negentig jaar bestaan. Ik zeg in-
derdaad nog steeds ‘we’ omdat
Kloosterburen voor altijd in mijn
hart zit. We wonen ondertussen al
ruim achttien jaar in Eenrum maar
als ik daar twee keer per jaar bij
het eerste elftal kom kijken, is het
veel. Maar wanneer Kloosterburen
thuis speelt dan sta ik samen met
mijn vrouw Tineke trouw langs de
lijn. De laatste jaren was dat ook
bij het derde elftal omdat onze
zoon Marco daar ondertussen in
speelde. Maar ook nu hij gestopt
is, gaan we ook bij dat elftal nog
met regelmaat kijken. Dan is het
vaak met de bekenden langs de
lijn herinneringen ophalen en on-
dertussen genieten van de acties
van spelers die in hun hoofd den-

ken dat ze nog van alles kunnen,
maar die door hun lichaam in de
steek worden gelaten’’, schatert de
Eenrumer.
Bos droeg in zijn loopbaan altijd
het nummer 7. ,,Vraag mij niet
waarom maar ik heb nooit een an-
der nummer gehad. Het shirt met
nummer 7 was voor mij en ieder-
een wist dat ook’’, vertelt de oud-
speler terwijl hij door zijn plak-
boeken bladert en foto’s laat zien.
Zo komt de kampioensfoto van het
seizoen ‘75-’76 op tafel. Dat lever-
de Kloosterburen promotie naar
de derde klasse op. ,,Dat was een
historisch moment want hoger had
men in Kloosterburen nog nooit
gespeeld. Hoewel er wel wordt be-
weerd dat men vroeger nog hoger
had gespeeld, durf ik dat niet met
zekerheid te zeggen. Helaas heb ik
dat seizoen in de derde klasse
maar weinig gespeeld. Al vroeg in
dat seizoen scheurde ik namelijk
mijn enkelbanden. Dat vond ik
echt heel erg jammer omdat ik mij
echt op de derde klasse had ver-
heugd”, vertelt Theo Bos, die ver-
volgens even stil blijft staan bij
een foto die hem dierbaar is en
hem doet denken aan Bennie van
Duinen. ,,Dat was mijn boezem-
vriend waar ik heel graag mee
mocht voetballen. Helaas is Bennie
al op jonge leeftijd overleden.
Daar heb ik een flinke klap van ge-
had. Het overlijden van een dier-
bare raakt je altijd maar dit had ik
niet aan zien komen. Hoewel ik
nog steeds met veel plezier op
mijn voetballoopbaan terugkijk, is
dat toch wel een zwarte bladzijde”,
aldus Bos, die op zaterdag graag
bij vv Winsum langs de lijn staat.

,,Ik ben altijd wel iemand geweest
die naar een amateurduel ging
maar de laatste jaren kom ik veel
in Winsum. Daar tref ik met Wig-
bolt Bolt en Jan Mulder oud-team-
genoten en verder oud-voetballers
waar ik tegen gespeeld heb. Dat
maakt een bezoek aan vv Winsum
extra leuk. Maar dat heb ik ook als
bij Zeester in Zoutkamp ga kijken.
Zo kan ik mij de duels nog goed
herinneren tussen Zeester en
Kloosterburen met bij de Zout-
kampers Jan Rienks in de spits,
Gerrit Arkema in het doel en ver-
der met de Kloosterbuurders Jan
Gerdez, Geert Timmer en Harry
Kolk in de gelederen. Dat waren
altijd mooie wedstrijden”, aldus
Theo Bos, die verder nog de eer
had om twee keer in het Ooster-
park-stadion in Groningen te mo-
gen voetballen. ,,In het jaar dat we
in de derde klasse speelden, zaten
we in een competitie met Ooster-
parkers. Deze club speelde in het
stadion. Dat was natuurlijk al leuk
maar nog leuker werd het toen we
voor de beker ook aan Oosterpar-
kers werden gekoppeld. Dat zijn
dan toch wedstrijden die ik mij zo-
veel jaren later nog steeds voor de
geest kan halen en waarbij mijn
sporttas vol herinneringen abso-
luut een handje heeft geholpen.” 

� Keeper Dirk-Johan Ritzema had na zijn vertrek bij Ezinge mooie jaren in de Friese derde klasse.

� Theo Bos blikt met tevredenheid terug op zijn loopbaan bij vv Kloosterburen (foto: Ronnie Afman).

Een voetbaltas
vol herinneringen

� Het interieur van de trein is ook compleet onder handen geno-
men. De stewards worden voorzien van nieuwe kleding.

Arriva presenteert
nieuwe trein
NOORD-GRONINGEN - Streek-
vervoerder Arriva heeft don-
derdag de eerste vernieuwde
GTW-trein gepresenteerd. De
trein is compleet vernieuwd, zo-
wel van binen als van buiten.

Naast een nieuwe look hebben de
vernieuwde GTW-treinen batterij-
en die de remenergie opslaan.
Hierdoor zijn ze niet alleen duurza-
mer, maar ook stiller op het sta-
tion. Door de remenergie op te
slaan, hoeft de trein namelijk niet
stationair te draaien bij stilstand
om alle systemen, zoals verlichting
en airco, werkende te houden.
Daarnaast vergroot het reiscom-
fort van de reizigers door een groot
aantal vernieuwingen, zoals op-
laadpunten voor telefoons en lap-
tops in iedere stoel, gescheiden af-
valinzameling, het gebruik van e-
leather (duurzamere optie voor
leer) op de hoofdsteunen, een zit-
plaatsindicator aan de buitenzijde
van de trein, schermen met reisin-
formatie in gehele trein en een toi-
let met verschoontafel voor ba-
by’s . De nieuwe treinen hebben,
zoals gemeld, geen eerste klas
meer.
De eerste vernieuwde GTW-trein

zal eerst alleen worden ingezet op
de trajecten van Arriva in Fries-
land. Samen met treinenbouwer
Stadler wordt de hele treinvloot
van 50 treinen vernieuwd. Per
toerbeurt worden de treinen onder
handen genomen. Deze klus moet
volgend jaar afgerond zijn. In het
voorjaar van 2021 komen er daar-
naast 18 nieuwe treinen naar het
Noorden. 

Verbetering paden
speeltuinen Adorp
ADORP  - De paden van Speelwei-
de De Molen en de Natuurspeel-
plaats in Adorp zijn aanzienlijk
verbeterd na het aanbrengen van
halfverharding door Groenvoorzie-
ning Van der Werf uit Bedum. De
toegepaste halfverharding BGS be-
staat uit steenslag met een zelfbin-
dende werking. Onkruid krijgt er
geen kans, waardoor er minder on-
derhoud nodig is dan in de oude si-
tuatie.  Daarnaast is het materiaal
waterdoorlatend. Door de behan-
deling zijn de wandelpaden ge-
bruiksvriendelijker voor alle doel-
groepen.
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FAMILIEBERICHTEN
Een blijde of droeve gebeurtenis
wilt u huis-aan-huis bekend maken?

DeOmmelanderCourant /DeOmmelander verschijnt tweemaal perweek; iederemaan-
dag / dinsdag en iederedonderdag in geheelNoord-Groningen in eenabonnee / huis-aan-
huis oplage van 29.500 exemplaren van Lauwersoog tot Spijk.

Uw advertentie: een geboorte, een huwelijk, een jubileum, een overlijden of een dank-
betuiging, kunt u:
- Per e-mail: ommelander@noordpers.nl
- Telefonisch opgeven: 0595-437777
- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant, Postbus 17, 9980AAUithuizen

- Brengen naar: Ommelander Courant,
Stationsplein 2, (tegenover het station),Uithuizen
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DeOmmelanderCourant /
De Ommelander ver-
schijnt tweemaal per
week; iedere maandag /
dinsdag en iedere donder-
dag in geheel Noord-Gro-
ningen in een abonnee /
huis-aan-huis oplage van
29.500 exemplaren van
Lauwersoog tot Spijk.
Uw advertentie: een ge-
boorte, een huwelijk, een
jubileum, een overlijden
of een dankbetuiging,
kunt u:
- Per e-mail:
ommelander@
noordpers.nl

- Telefonisch opgeven:
0595-437777

- Per brief zenden aan:
Ommelander Courant,
Postbus 17,
9980AAUithuizen

- Brengen naar:
Ommelander Courant.
Stationsplein 2,
(tegenover het station),
Uithuizen
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